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মামার বাব! যছুনাথ ষণ্ডলকে বিনি হাতুড়ি 
্ঘলে আমার হাতে ভুলে দিরেছিলেন কলক 





গ্রসঙ্-কথা 
রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জয্মশতবাধিকী উপলক্ষে একটি মংকলনগ্রন্থ প্রকাশের 

পরিকল্পনা আমাদের বহুদিনের । আমর! আনন্দিত, দোরীতে হলেও গ্রন্থটি 
প্রকাশ করতে পেরেছি। সাংবাদিক, গ্রবন্ধকার এবং তরুণ গবেষক চিত্ত মণ্ডল 

এই ব্যাপারে একটি সুষ্ঠ প্রকল্প নিয়ে হাজির হলে তার বিষয়বস্ত নির্বাচন ও 
বিস্তাসের অভিনবত্ব দেখেই আমি এক কথায় এ-বই প্রকাশে রাছি হয়ে ঘাই। 

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এদেশে কম আলোচনা, মূল্যায়ন হয়নি ; মননশীল, একাডেমিক 
থেকে শুরু করে ফিচারধর্মী হালকা বহু চুল গ্রন্থেরও অবাধ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। 
চিরাচরিত পথে না! গিয়ে এই গ্রন্থটির মূল্যায়ন কযা হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
এবং সেই ব্যাপারে বিশ্লেষ্ণগত পদ্ধতিতেও ব্যতিক্রমিতা আনার চেষ্টা হয়েছে। 

গত দেড় দশকের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা এবং আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রের, বড় বড সামাজিক ও রাজনৈতিক নংকটে রাবীন্দ্রিক প্রাসঙ্গিকতা 
অনুদন্ধান করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দ্ট। সেই লক্ষে পৌঁছতে পেরেছি কিনা 
'ভার বিচারের ভার পাঠকদের ওপর। বে ভরত প্রকাশনার কাজ শেষ করতে 
গিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ব কিছু ক্রটি থেকে গেছে। পাঠকবৃদদ-র 
কাছে এর জন ক্ষমাগ্রার্থা। বইটি আগরতলা বইমেলায় প্রকাশ করতে পেরে 
আমরা আননাতি। 

নবজাতক গ্রকাশন মজহারুল ইসলাম 
কলকাত। ৭৬০০৭ 





লম্পাদনা-প্রনজে 

'আজকের বিশ্বে নকল সংস্কৃতি, মকল সাহিত্য ও শিল্প-কলাই নির্দি শ্রেণীর 
অন্তত এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিমুখী । প্রকৃতপক্ষে শিল্পের জন্ম শিল্প, 
শ্রেণী প্রভাবমুক্ত শিল্প কিংবা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ৰা রাজনীতির প্রভাবমূজ 
কোন শিল্প নেই। সাহিত্য ও শিল্পকল! রাজনীতির অধীন, কিন্তু অপরদিক 
থেকে দেখলে, রাজনীতি ও সাহিত্য ও শিল্পকল]| দ্বার! বিরাটভাবে প্রভাৰিত |” 

এই মতবাদ অনুসরণ করে প্রাচীন শিল্প-সাহিত্য-সংস্ৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে 

সমকালীন যুগ, রাজনৈতিক ঘটনাবলী, আর্থ-সায়াজিক পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশ করতে 

হবে। এবং সেই নিদিষ্ট প্রেক্ষণ অনুসরণ করেই কোন যুগের বা ব্যক্তি বিশেষের 
শিল্প-সংস্ৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে । প্রতিটি মানুষ ছদ্ৰের মধ্য দিয়ে অগ্রসর 

হয়, এবং এই ছান্দিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এ বিশেষ ব্যক্তির মূন্রতি ঘটে 
একজন মান্য তীর সারা জীবনে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হুয়। 

ফলে তার জীবনের ভাল-মন্দ, আলো-অন্ধকার স্মস্তই তার হরির সংগে জড়িয়ে 
যায়। বিশ্লেষণের সময় তার এ নীমাবদ্ধতা ও সমূন্নতি-_উতয়তই লমকালীন 
স্ম্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । এই নীতি অনুনরণ না করলে 

বিশ্লেষণে বিভ্রান্ত ঘটতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এক অভিজাত সামন্ত 

পরিবারের সন্তান, এই পারিবারিক অবস্থান থেকে এবং সামস্ত শ্রেণীতে অবস্থান 

করে তিনি জীবন কাটিয়েছেন । ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এক 

বিশেষ পর্যায়ে তিনি ধনতীস্ত্িক সমাজের আদর্শের সংগে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত 



হয়েছিলেন। তার জীবদ্বশায়ই রুশ-বিপ্রব হয়েছে এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়ও 

ভিনি 'ভীর্ঘর্শনের' পূণ্যার্জন করেছিলেন । সামন্ত, ধনতন্তর এবং সমাজতন্-_ 
মানব বিকাশের এই তিনটি স্তরকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই তিনটি 

সমাজের আদর্শই তার জীবনে গ্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে এই তিন সমাজ- 

ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলিই তার সাহিত্যে দেখ! যায়। বিস্লেষণের লময় তাই তার 
প্রাগ্রসরতার দিকগুলির পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার গ্রসঙ্গটিও সযত্বে বিশ্লেষণ করতে 
হবে এবং সেই বিশ্লেষণের সংগে এ সীমাবদ্ধতার কারণসমূহ, সামাজিক অবস্থান । 
পরিস্থিতি ও পারিবারিক অর্থ নৈতিক আবহ, সংস্কতিক পরিবেশ--সব সুত্রাবদ্ধভাবে 

উল্লেখ করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে । এই বৈজ্ঞানিক নীতি ও শৃংখলা 
অনেক ক্ষেত্রেই অন্তত হয় না বলেই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে পূজা- 
অর্চনা ধূপফুনায় আচ্ছন্ন করে দেবতার পর্যায়ে তুলে দেন, তারা তার ভাববাদী, 
এনীচেতনাকেই বড় করে দেখেন। আবার অন্ত পক্ষ রবীন্ত্রনাথকে ন্বকালের 

পটভূমিতে ফেলে তার এতিহামিক দায়বদ্ধতার উল্লেখ করে তাকে একজন 
নিভের্জাল প্রগতিশীল মানুষ বলে পরিণত করার চেষ্টা চাশান। তার 

নানবতবাদকে শ্রেণীচেতনার সংগে গুলিয়ে ফেলেন । এই ছুই পক্ষের!সালোচনাই 
্ান্ত। উল বা তুর্গেনিভের মত রবীন্ত্রনাথও একজন বুর্জোয়া" ফম্ঠানশিল্পী__ 
একথা দ্বীকার করায় লঙ্জ! নেই। একথা স্বীকার করেই রবীন্নাৃর মূল্যায়ন 

গ্রয়োজন। তার সবটাই ভাল, কিংবা! লবটাই মন্দ, এমনি ধরনের আলোচনা 
সার্কপীয় তত্বের বিরোধী দ্বান্থিক বন্তবাদের আলো! ফেলে তার সাহিত্য শিল্পের 
শরীর ব্যবচ্ছেদ ঘটাতে হবে। 



কিন্তু এই ক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন আছে। এই যে মতাদর্শগত বিশ্লেষণ কিংবা 

পপ্রগতি-প্রতিক্রিয়ার ঘ্বান্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র মূল্যায়ন, তাতেও সময় 
একটি বিশেষ ফ্যাকটর। বিপ্লবোত্বর রাশিয়ায় কিংবা! চীনে ঘেন-ৃট্িতঙ্গিতে 

সাহ্যিতের বা কোন বিপ্লব-পূর্ব সাহিত্যিকের সাহিত্য সন্তারের মূল্যায়ন কর! হয়, 
বিপ্লবপূর্ব যুগ বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সময় সে-ভাবে হতো না। এবং না 

হওয়াই বাঞ্ছনীয় । কেননা, বিপ্রবের পরে অর্থনৈতিক হ্বনির্ভরতা এলে এবং 

শ্রেণী হীন সমাজ প্রতিষ্তিত হলে একজন কবির বা সাহিত্যিক-শিল্পীর ভালমন্দ 
বিচার করার প্রচুর সময় মেলে, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোও সম্ভব হয়ে ওঠে। 
রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের বিষয়টিই ধরা যাক, বিপ্লবের পর তীর সামগ্রিক জীবন 

ভাবনা, হুজিত শিল্প-সাহিত্য-নংগীত নিযে একাডেমিক এবং ফলিত উভয় দিক 

থেকেই মূল্যায়ন হতে পারে। কিন্তু যে-দবেশে এখনও বিপ্লব পরিস্থিতি সি হয়নি, 
যেদবশ এখনও আধিক ্বনির্ভরত! অর্জন করতে পারেনি, যে দেশ এখনও 
উ্নয়নমুখী প্রক্রিয়ার পথে ধাবমান, সে দেশে এ ভাবে রবীন্তরনাথকে মূল্যায়নের 
সময় কোথায়? প্রয়োজনই বাকি? আন্দোলনে যতটা গ্রয়োজন, সাংন্কাতিক 
কর্মকাণ্ডে যতটা প্রয়োজন, ঠিক সেই ধরনের লদর্থক জিনিসেরই দরকার | মগজ 
চর্চার অযথা! নময় পরে দেখ! যাবে। এখন দেখতে হবে রবীক্তনাথের দর্শন, 

চিন্তা-ভাবনা ও হষ্টির সমর্থক ভূমিক। ইদানীংকার জীবনে কতখানি । এবং 
এটাই বড় কথা। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের সময় হাতিয়ার হয়ে বাবন্বত 

হয়েছে ) পশ্চিমবঙ্গে জরুরী অবস্থা ও সঙ্্াসের সময় রবীন্দ্রনাথকে ছাতিযার 
হিলেবে ব্যবহীর করার প্রয়োজনীরতা দেখা দিয়েছিল। এই-থে রবীন্দ্রনাথের 



নদর্থক ভূমিকা এবং উপযোগ্িডামূলকত| সেটা ধৃজে বের করে আজকের 
্রয়োন্ধনের সংগে প্রাসঙ্গিক যোগস্থত্র বের করা জরুরী কাজ। বলছিনা ফে 
এই ধরনের আলোচনায় ভ্রান্তি নেই। নিশ্চয়ই আছে, সীমাবদ্ধতার কথ! না 

তুলে শুধুই এঁ নদর্থকতা৷ কিংবা! নিছকই প্রীসঙ্গিকতা খু'জতে গেলে কার্ব-কারণহীন 

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে কিন্তু দেশের বর্তমান সংক্রাস্তির পরিস্থিতির 

মধা দিয়ে এগুবার লমন্ব এছাড়া গত্যন্তর নেই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এতিহ্য 

এবং সময় বিশেষে সেই এঁতিহৃকেই আমাদের হাতিয়ার করতে হবে। এই 
সম্পাদনার ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুম্ৃত হয়েছে । সমাজ ব্যবস্থার যূল কাঠামোর 
পরিিরর্তন ঘটলে সীমাবন্ধতা ও প্রাগ্রদর নিয়ে পাশাপাশি আলোকপাত করা 

যাবে, একাডেমিক গবেষণার দৃষ্টিতঙ্গি থেকে । এখন শুধুই উপযোগিতাবাদের 
কারণে সমর্থক প্রানঙ্গিক তার সন্ধান । 

গত দেড় দশকে ভারত তথ! পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে বহু ঘটন! ঘটেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে রাবীন্দ্রিক প্রাসঙ্গিকতার সন্ধান বিশেষ 

প্রয়োজন ৷ রবীন্দ্রনাথ ফ্যামি বিরোধী ছিলেন : সত্তরের দশকের পশ্চিমবাংলায় 

ফে আধা-ক্যাসিস্তননত্াদের করান ছায়া নেমেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্নাথের 
ফ্যাসি-বিরোধী ভূমিকার মৃগ্যায়ন করে সাযুজ্য সন্ধান করা যেতে পাব্রে। হিজলী 
জেলের বন্দী হত্যার বিরোৌধিত]| করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; দশকে, . 
তৎকালীন কংগ্রেস শাসনে জেলে জেলে বন্দী হত্যা হয়েছিল, বন্দী মুক্তির দাবি 
উঠেছিল, এই পরিপ্রেক্ষিতেও রবীন্দ্রনাথের হিজলী জেলের বন্দী হত্যার প্রতিবাদ 

ধবং বন্দী মুক্তির প্রাসঙ্গিকত| খুদে বের করা সম্ভব । এবং এটাই জরুরী 



কাজ। এই নীতি অনুসরণ করে গত দেড় দশকের ঘটনাবলীকে এই গ্রন্কে 

চারটি পরধায়ে বিভ্তম্ত করে মূল গ্রস্থটিকে চারটি পর্বে বিভক্ত কর] হয়েছে, 

প্রথম পর্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট!১ 

সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে বু সামাজিক ও রাজনৈতিক 

সংকটের মুখোমুখি দীড়াতে হয়েছিল। এই সময় মংকট থেকে পরিত্রাণের জন 
অন্তত স্বাভাবিক কারখে বারবার এ রাজ্যের মাহগুষকে রবীন্দ্প্রাস্গিকতা খু'জতে 
হয়েছে। স্শ্পকালীন এই লব সংকট এবং আন্দোলনের মধ্যে ছিল : দত্তরের 

সন্্রা। জেলে জেলে বন্দীহত্যা ও সেই বন্দীদের মুক্তির দাবিতে নংগঠিভ 
আন্দোলন, জরুরী অবস্থায় ব্য্ি-ম্বাধীনতা ও অধিকারের মুলোচ্ছেদের চেষ্টা এবং. 
তার বিরুদ্ধে মোচ্চার অন্দোলন, বিনা বিচারে আটক এবং এঁমা-মিসুর ভয়াল 
ফামের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা, অপসংস্কৃতির দৌরাত্ম্য ও সুস্থ সংস্কৃতি প্রচারের 
দুর্বার সংগ্রাম, সহজ পাঠ বর্জন সংক্রান্ত বিতর্ক, মাতৃভাষ! বাংলায় প্রাথমিক স্তরের 

শিক্ষা, বিশ্বভারতীর ছাত্র বিরোধী বিল ও তার প্রতিবাদ, রবীন্ত্রচনাবলী নিয়ে 
বিশ্বভারতী ও সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন, জাতীয় শিক্ষানীতি নিম্নে বিতর্ক: 

এবং গণতান্ত্রিক ও সংস্কৃতি-বিষয়ক দুর্বার লড়াই । এইসব সংকটে ও আন্দোলনে 
রাবীন্দ্রিক-প্রামঙক্নিকতা কতখানি এবং এসব ক্ষেত্রে কি ভাবে রবীন্দ্রনাথকে হাতিয়ার 

হিসাবে ব্যবহার কর! হয়েছে, এই পর্ধায়ে তা নিয়ে আলোকপাত কলা হয়েছে। 

গ্রাসঙ্গিক এতৎসংক্রান্ত আন্দোলনের প্রগতিসঞ্জারের ইতিবৃত্ত পাশাপাশি বর্র্দের, 
প্রয়াস চালানো হয়েছে। 



“দ্বিতীয়! পর্ব: সামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক নংকট/ং 

ভারতীয় উপমহাদেশের লমাজ কাঠামোতে নান! সংকট দীর্ঘদিন ধরে বাধির যত 

সংক্রমিক হথে আসছে। এর কৃপ্রতাবের ফল এতংঅঞ্চলের মানুষ পূর্বেও তোগ 
করেছে, এখনও তার উত্তরাধিকার বহন করছে । বুটিশ সায়াজাবাদ এবং তাদের 
তল্লীবাহক এদেশের শোষকশ্রেণী এইসব নংকটের জন্ম দিয়েছে । এখনও ক্ষমতা 
লড়াইয়ের স্বার্থেই ত| আকড়ে ধরে আছেন । এর মধ্যে আছে : সাশ্প্রদায়িকতা, 
ধর্মান্বতার জিগির, ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে ধর্মায় সংকট বুদ্ধি করা, জীত- 
পাঁতের প্রশ্ন, অস্পৃশ্তার মত সামাজিক কুসংস্কার, পণ-প্রথার মত বর্ধর ব্যাধি, 

বিচ্ছিন্ততাবাদ, প্রাদেশিকতার মত কৃটকৌশন, নারী সমাজের প্রতি মধাযুগীয় 
আচরণ প্রদর্শশ এবং সর্বোপরি সাত্তরাজাবাদী যুদ্ধের আতংক ও শান্তির অনন্ত 

আকাংখ।ৎ রবীন্দ্রনাথ তার জীবংকাপে এইপবের বিরোধিতা করেছেন, মূল- 

উৎপাদনের জন্য আন্দোলনে নেমেছেন, আজকের দিনেও এইসব শিকড় গেড়ে 

বমে মাছে সমাজের গভীরে । এসবের বিরুদ্ধে আজকের প্রাগ্রসর মানুষের 

ংগ্রামে রবীঞ্জনাথের এ মদর্থক ভূমিকা ও এঁতিহ কতখানি প্রাঙ্গিক, তারই 
অনুসন্ধান এই পর্যায়ের বিষয়বন্ত। 

তৃতীয় পর্ব: সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট (৩ 

রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রতিটি ঘটনায় 
তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন । এবং তাতে তাঁর কোন তণিতা ছিল না, 

চেষ্টা করেছন, প্রয়াস চালিয়েছেন, হয়তে! সেই গ্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, কিন্ত 



কাজে ও বথায় তিনি ছিলেন অভিন্ন। সেই রবীন্দ্রনাথকেই কিন্তু দেশ 

বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ও ভারতে রাজনীতির শিকার হতে 

হয়। সম্তুর দশকে ভারতের জরুরী অবস্থার মময় সংবাদপত্র, বেতার এবং দূর- 
দর্শনে রুবীজজুনাথের ক্রোধ করা হয়েছিল, প্রকাশ বদ্ধ করা হয়েছিল তীর 
€গ(তিবাদী বা জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা ও গগ্য ভান্ত। বেতারে গাইতে 

দেয়। হ়নি তার বেশ কিছু সংগীত। অন্য ঘিকে, বাংলাদেশ শ্বাধীন হওয়ার 

আগেও তৎকালীন লামরিক শাসক এবং তার তগ্মীবাহ্ক প্রতিত্রিয়াশীল তম্দধ,ন- 
গন্থীবরা জাতিগত শোষণের কারণে বাঙালীর অস্তিত্ব নিল করতে এবং সাংস্কৃতিক 

আত্মনিয়ঙ্্পের ওম্ুকে ন্থাৎ করতে'সাম্প্রধায়িক বজ ছড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন 

করার ষড়যঞ্ করেছে, বেতারে দবীন্ুনীথ নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রগতিশীল বুদ্ধি- 

জীবীরা সেই দ্বণা চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রবীন্দ্রনাথকে হবমহিমায় প্রতিষ্ঠা 

দিয়েছে কিভাবে, এই পধায়ে তারই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 

চতুর্থ গৰ : রৰীক্রনাথ বনাম দাধারণ মানুষ /৪ 

রবীন্্রনাথ তর সায়াহ সাধারণ মাহষেরই এবজন হওয়ার জন্য আন্তরিক 

আকাজ্! গ্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষও বরাবরই রখীঞ্ুনাথকে বুঝতে 

চেয়েছেন। কিন্তু একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে ড্রয়িং রুমের সম্পদে পরিণত 

করে তাকে জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে । ববীন্দরনাথকে মেই প্রাচীর 

ভেঙে কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে গৌছে দেয়া সম্ভব, এই পর্বে তারই 

বিতুকিত বিষ্লেষপের চেষ্টা চালানো হয়েছে। 



রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে । এবং একাডেমি 
থেকে শ্তরু করে বহু চটুল গ্রন্থ সম্ভারও রচিত হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের একটি 

গ্রন্থ, বলতে গেলে একেবারে তিন্ন গোটিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখার চেষ্টা এর 

আগে হয়েছে বলে মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবাধিকীতে এই গ্রন্থ 

পাঠককুলকে আরুণ্ঠ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। সম্পাদনা-গ্রস্ঠের 

জন্য বহু অমূল্য সময় ব্যয় করে যারা এই নতুন পরধবেক্ষণ পদ্ধতি অন্থসরণ করে 

রচনা লিখে দিয়েছেন, তাদের অভিনন্দন জানাই । সম্পাদনার কাজে বিশিষ্ট 

বুদ্ধিজীবী অন্নয় চট্টোপাধ্যায়, গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘের নেতা ইন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধায় অমিতাভ মুখেপাধায় আজিজুল হক এবং নজরুল ইসলাম আমাকে 

নানাভাবে সাহাযা করেছেন । আশার স্ত্রী অধ্যাপিকা প্রথমা রায়মণ্ডল ও পু 

প্রতীক সংসারের আথিক দায়দায়িত্ব কাধে নিয়ে আমাকে এই কাজে দৌড়-ঝাপ 

করার সময় বের করে না দিলে এই গ্রন্থ বেরুত না। প্রকাশক মজহারুল ইসণাম 
এই বিরাট গ্রন্থ গ্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে একটি এঁতিহাসিক দায়িত্ব পাপন করেছেন। 

তারজন্য রইলো! আমার সংগ্রামী অভিনন্দন । মুদ্রণযন্ত্রের অসহযোগিতার কারণে 

কিছু ভুল থেকে গেছে। তার জন্য ক্ষমাগ্রার্থী। বান্তত। ও অন্ুস্থতার মধ্যে 

প্রখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌগুরী বইটির প্রচ্ছদ একে দিয়ে আমাদের বাধিত 
করেছেন। 

চিত্ত মল 



সচীপত্র 

অম্পাদনা-প্রসঙ্গে 

সামাজিক ও বাজণনেণক নংকট | ১ 

রবীন্দ্রণাথ, মমকাণ ও সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিকতা অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ১৩, 

ফ্যাসি-বিরোধা ববীন্্রনাথ ও সন্তরের মন্ত্াস। দীপককুমার রায় ৩৫, বন্দী হত্যা 
বিরোধিতায় রবান্্রনাথ / নেপাল মজুমদার ৪৬, ব্ক্তি-স্বাধীনতা, বাকি- 

অধিকার ও রবীন্দ্রনাথ শ্যামল মৈজ্ ৭৯, ভারতরক্ষা আইন, রবীন্দ্রনাথ এবং 
এসমা-মিস' অকুণ দাশগুপ্ত ৮৫, সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ / নারায়ণ 

চৌধুরী ১০৪, শিক্ষার বাহন মাতৃতাষ", বিতর্ক ও রবীন্দ্রনাথ । অজিত মণ্ডল 
১১৩, শিশুশিক্ষা ও 'সহজ পাঠ" বর্জন-বিতর্ক / অলখ মুখোপাধ্যায় ১২২, 
রবীন্্-শিক্ষাদশ বনাম বিশ্বতারতা বিল মুকুলেশ বিশ্বার্স ১৩৮, রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয় শিক্ষানীত / শুভংকর চক্রবতী ১৫০, রবীন্দ্র রচনার 

স্বত্ব: সরকার বনাম বিশ্বভারতী / প্রবীর নিয়োগী ১৬২, রবীন্দ্রপল্ীভাবনা ও 

আজকের পঞ্চাযেত'রাজ শীল্গানারায়ণ চক্রব্তী' ১৬৯, পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক 
আন্দেশন ৪ রবীন্দ্রনাথ / রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮০, ত্রিপুরার 
গণতান্ত্রিক চেতনায ববীপ্রনাথ। ইজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০ । 

সামাজিক ও রাজ্ণাতক মংকট | ২ 

ভেদ, বিভেদ, ধর্মান্ধত। ও রবীন্দ্রনাথ | সৈয়দ সাহেদুল্লাহু ১৯৯, হিন্দু-মুসলমান 

সমস্তা ও রবীন্দ্রনাথ / ভুমায়ুন আজাদ ২১০, অস্পৃশ্তা-বিরোধী আন্দোলনে 



রবীন্জনাথ। স্বরোচিষ সরকার ২২৭, বিচ্ছিন্নতা-বিরোধিতা) জাতীয় সংহতি ও 

রবীন্নাথ / জিয়াদ আলী ২৩৭, প্রাদদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ | 
দিলীপ মজুমদার ২৪৯, ধর্মীয় মংকট এবং ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ / চন্দন 

চার ২৫৫, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন ও রবীন্রনাথ | হীরেজ্জকুমার রায় ২৭১, 

নারীর অধিকার ও মুক্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ / অন্ধুশীল। দাশগুপ্ত ২৮*, পণপ্রথ! 
ও পণপ্রধা-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ / প্রথম। রায়মণ্ডল ২৯৬, বর্ণবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ- 

বিরোধী রবীন্দ্রনাথ / কৃঞকলি বিশ্বাস ৩১৩, সাত্রাজ্যবাদদ-বিরোধিতা ও 
রবীন্দ্রনাথ / মানস ভট্টাচার্য ৩২৩, যুদ্ধ ও শাস্তি এবং রবীন্দ্রনাথ / জ্যোতির্ময় 

ঘোষ ৩৩১। 

সামাজিক ও রাজনৈর্তিক সংকট | ৩ 

জরুরী অবস্থা ও রবীন্দ্রনাথের কঠরোধ / সেজান সেন ৩৫৩, বাংলাদেশে 

রবীন্দর-বিতর্ক ও নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ / শামন্ুজ্জামান খান ৩৬৩। 

রবীন্দ্রনাথ বনাম সাধারগ মানুষ | $ 

সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনে রবীন্তরনাথ / প্রনব চট্টোপাধ্যায় ৩৯১, 
রবীন্দ্রনাথের চোখে দাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী / অরিঙ্গম চট্টোপাধ্যায় ৪০২, 
জীবন সংগ্রামী মানুষের চোখে রবীন্দ্রনাথ ; সমীক্ষা | রণজিৎকুমার সমাদ্দার 
৪১৮, বুবীন্দরনাথকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে । চিত্ত মণ্ডল ৪৪৬, লেখক 
পরিচিতি ৪৬১। 



সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট।১ 
সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিম বাংলার মানুষকে বণ সামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক 
২কটের মুখোমুখি ঈাডাতে হয়েছে । এসৰ নক্ট থেকে পর্রব্রাণেব জন্য অন্তত 

স্বাভাবিক কারণে বারবার এ রাজোর মানুষকে রবীন্দ্র প্রাসঙ্গিকত। থুঁজতে 
হয়েছে। হ্বপ্নকালীন এসব সংকট এবং আন্দোলনেব মধ্যে ছিল ; আধ -ফ্যাপসিই 
সম্বীমের আত"ক, বন্দীহম্যা বিরোধিতা ও বদ্দী১ক্তিৎ লাবি, ব্যক্তি-হ্বাধীনত। ও 
ব ভ্বি-অধিকা।রর প্রশ্ন, এসষা মিসার করালছাধা, অপমংস্তিব ৌঁর্মা এব" 
সুস্থ সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম, সহজ পাঠ বর্জন-বিতর্ক, শিক্ষা মাধাম মাতৃভাবা 
হওয়! উচিত কন", বিশ্বভারতী বিল নিয়ে তুমুল হৈ ঠ, রবীন রচনাবলীব 
প্রকাশ নিয়ে বিশ্বভারতী বনাম বাজা সরকারের টাণা পোডেন, জাতীয় 
শিক্ষানীতি সা্রান্ত বিরোধ এবং গণতাস্ত্িত ও সংস্কৃতিপব্ষয়ক বার লড়াহ্ 
ইত্যাদি। এসব নংকট ও আন্দোলনে রবীন্্র-প্রাপঙ্গিকতা কতখানি এবং ধসব 
ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে হাতিয়ার হিসেবে বাবহার কর] হয়েছে, তারই 
অপবছ। দলিল এ পর্যা'য়র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। 





অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রনাথ, মমকাল ও সাম্প্রতিক প্রাসঙ্রিকতা 
সম্প্রতিকালের সমাজ বাজনাতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গকত' ও গুকত্ 

অনস্বীকাঘ। ভীর গল উন্নয়ন ভাবনা, যুদ্ধ বিরোধী ভাবনা, সাআাজ্াবাদ- 

বিরোধা ও ফা।সজম শিেধ। ভাবনা ও শিক্ষাচিন্তা অজও বিশেবভাবে ম্মরণীয় 

৪ অনুধাবনযোগ্য | স্বাংদাশকতাকে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক্ষ সূত্রেই আজন্ম 

সংস্কাররূপে লাভ করেছিলেন ৷ এর স্বন্দেশচিন্তা ও মানবতাবাদ একই হতে বীধা 

ছিপ । রবীন্দ্রনাথ বলতেণ ভাগতবর্ধ কেবল শহরে নয়, গ্রথমেও, ভারতবর্ষ শুধু 
হপুৰ শয, নূসপমানেবগু | তিনি তাই হপু-মুসপমান এফোর ওপর প্রভূত 
জো দযেছেন। 

রবান্জনাথ মতভাষার মধ্যয়ে শিক্ষাদীক্ষার যে দাবি ও গুকত্বের কথ' বলে 

গেছেন, এখনও সেই দাবিতে পড়তে হচ্ছে । ব্বীন্দ্রনাথের পল্লাসমাজের বিকাশের 

ক্স্চীর গ্রঠিফলন কি বর্তমানকালে এ রাজোর গ্রামীণ প্রশাসনের মধ্যে 

প্রতিফপিত হচ্ছে শা? ববান্্রনাথ সন্থুসবাদের রোমান্টিকতাবু বিবোধিতা করেছেন, 

সন্গাসব।দেন সমন্সা 'নযে কি বিপ্লববাদরদের আজও ভাবনায় পড়তে হয় না? 

'এখ|নেই ববীক্ত্রন[থেব দুরদশিত। | 

রবীন্ণাথ ঘুর যে মামাজ্যবাদী চরিত্র ও ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা লক্ষ্য 

কপে।ছশেন, বঙ্মানকালেও কি তার ছায়াপাত ঘটছে না? বর্ণবাদেব ।বকদ্ধে 

রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকা কবিতায় যে আতি ফুটিযে তৃলেছেন, সেই বর্ণবাদের আগুনের 

লেলহান শিখ। কি এখনও জপছে ন।? জ্লছে। এখানেই মমকাল ও সাম্প্রতিক 

সম[জ গাজনীতির সংকটে রবীন্দ্রনাথের সংলগ্ুতা। । 

৮ 

রবীন্দ্রনাথের সমকালে প্রতিটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে কৰি 

তীব প্রতিক্রিয়া প্রেকাশ করেছেন। নিজেকে তিনি কখনো গুটিয়ে রাখেননি ; 

কখনো সরাষরি, কখনোব! সাহিতো, চিঠিপতে তব সেই প্রতাক্রযার প্রতিফলন 
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ঘটেছে । জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তীর বিরাট ভূমিকা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তার 
জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্ত দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে 
ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে ৷ রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি ও 

রসদ্রষ্টী, কিন্তু কদাচ ভৃমিত্রষ্ট নন । জন্ম সামন্ত পরিবারে । কিন্তু সেই পরিবারেই 

বহমান ছিল নবান পুঁজিবাদী আবহাওয়া এবং পাশ্চাতা শিক্ষার আলে! । বাংলার 

সামন্ত ব্যবস্থার ভূমিতে দীভিয়ে যে কজন বাঙালী বাবনা ও শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ 
করে নতুন অর্থনাতির গোডাপত্তন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর 
তাদের অন্যতম | যুক্তিবাদী, মানবিকতা, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে 

উজ্জীবন স্ৃষ্টি হয়েছিল, সেকালে তার শ্রেষ্ঠ অন্থশীলন-ক্ষেত্র ছিল জোডাসাকোরু 

ঠাকুর পরিবার | 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং নগরকেন্দরিক পাশ্চাত্য শিক্ষ। ও চিত ত্র সভতার 

উন্মেষ বাংলার প্রাচান সমাজ ও অর্থনীতিকে যেমন প্রধপভাবে নাডা দেয়, ০৩খনি 

আলোডন শ্্ট করে মানুষের চিন্তার জগতে | ফলে সৃষ্টি হয় মোক্াশ মো।বিলিটির । 

দেখা দেয় পদে পদে দ্বন্দ, হ্ববিরোধিতা, এই দ্বন্দ ও স্বাববোধিতা ।বগ্চমান ছল 

দ্বারকানাথের মধ্যেও | তিনি ছিলেন অংশত এতিহাবাহ? ও জ।ত'যতাবাদ”, অ শত 

সমহয়বাদী এবং অংশত পাশ্চান্যবার্দী | দেবেন্দ্রনাথ বিন্ুবু্দিব প্রচেগ্ায উদ্যেগী ন' 

হয়ে ব্রাঙ্গসমাজের হাল ধরে সমাজের সংগ্কারে আত্মনিয়োগ করে নতুন পথে মঅগ্রসব 

হলেন, কিন্থ পত্রাধান দেশে নানা উপাদানগত কারণে যখন একবার জঙ্গমতার 

স্থচন। হয়, তখন শাসক ও শাসিতের প্রধান ছন্দ থেকে দূরে সরে থাক! বাস্তণত 

সম্ভব হয় না। তাই স্বাদেশিকতাকে রবীন্দ্রনাথ ডাব পরিবারে আজন্ম সংঙ্গাৰ কপেই 

লাভ করেছিপেন, প্রথম জবনের ম্বতিচারণ। করতে গিয়ে বনীজ্নাথ বলেছেন, বু 

বিদেশী প্রথার প্রচপন থাকলেও তাদের পরিবারের হাদয়ে একট স্বদেশভিমান [স্বর 

দীঞ্থিতে জাগ্রত ছিল ।১ 

রাজনাায়ণ বন্থ ১৮৬১ সালে মেদিনীপুর “জাতীয় গৌর সম্পাদনী সভা" 
স্থাপন এব 21095106০0১ 01 & ০১০1০ 0০1 0119 010177910191) 01 19101017981 

[5০1106  2719008 0৩ 5৫8০০10৫ 202.01%৩০ ০৫ 9670891২ পুস্তিকা প্রকাশ 

করেন। এতে ঠাকুরবাডীর দান শ্রেষ্ঠ হলেও ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র 
কলকাতায় যে হিন্দুমেলার আয়োজন করেন তাতে ঠাব 

পারিবারিক উদ্ঘোগ প্রবল ছিল। গণেস্্রনাথ 2 



জ্যোতিরিন্দরনাথ প্রমুখ দীর্ঘদিন এই মেলার সম্পাদক, সহ-সভাপতি, সভাপতি পদে 

সক্রিয় ছিলেন । এই মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা] করে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন্ £ 
এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্ট, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একব্রিত করা ।.""যত 

লোকের জনতা হয় ততই ইহা! হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে 
করিয়। হৃদয় আননি'ত ও স্বদেশান্রাগ বধিত হইতে থাকে । আমাদের এই মিলন 

সধরণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কেবল মনন্দ গ্রমোদের জন্য নহে ইহ স্বদেশের জন্য, 

ভারতভূমির জন্য 1৩ 

মনোমোহন বন্থু এ একই অধিবেশনে বলেন £ এ মেলায় ধর্ম সক্রান্ 

মতভেদ তিরোহিত হইয়। সকলেই সৌধ্রাত্র ও সৌহার্দ্য শঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন-__ 

সেখানে শৈষহ্ব। শক, শৈব, গাণপত, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই 
আপন আপন মেলা ভাবিয়া নঃসন্দিপ্ধ চিত্তে উৎসবের সমভাঁগী হইতে পারেন ।৪ 

এখানে পক্ষীয় নাস্তিকদের আহবান করা হলেও মুসপমানদের কথ! বলা ভল না | 

১৮৬৯ সাপে প্রতিঠিত 'জাতায় সভা"ও এই হিন্দু জাত'য়তাভিত্তিক ছিল । 

তং্ক|শ ন ১,1১1181890৩1৫-এ ১.3. ছন্পনামে একজন লেখক লেখেন £ 

গন ও মুসলমানদের অন্তর্র্ত ন। করলে কেবলমাত্র 'হন্দুদের নিয়ে গঠিত 

সভাকে জাতীয় সভ! ধলা যায় না। ঘোষণায় মুসণমান ও খুষ্টানরা বজিত হলেও 

তখনকার হন্গুমেপা ও জীতয় সভায় মুসলমান ও খুষ্টানরা অংশগ্রহণ করতেন স্বল্প 

সখ্যায় হশেও' অপরদিকে একথাও ঠিক তৎকালীন মুপলনানদের মধ্যে শিক্ষিত 

ও স্বদেশাগর।গার সখা! সামান্যই ছিল। ত.: সবেও এ সত্য অস্বীকার করা যায় 

ন।যে এই হন্ু স্বাজাত্যবোধ বাস্তব হলেও এর পরোক্ষ ফল ভালো হয়নি । 

[দে।শব তায় উর, জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের পুকুবিত্রম' ও "সরোজিনী” নাটক 
ছুটিতে যখন 1পদেধ বেশ দৃষ্টিকটু ! করাঁসা নাটাকার জী রাসিনের 5168000 

(10 01৩00 ন(টকের অগ্গবাদ 'পুকাবক্ম" ও "1]1180010-অভসারী “নরোজিনী, 

(১৮৭৯ )-ত জো[তিরিজ্রনাথ তিনটি করে যে নতুন দৃশ্বী সযোজন করেছেন, তার 

মধোই যণন ।বছেষ গন পেয়েছে । এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীতেও তার 

অগরপ্রণেশ ঘটেছে £ শোনরে যখন ' শোনরে তোরা ' / যে জালা হৃদয়ে জাপালি 

সপে, সাক্ষা রলেন দেবতা তার / এর প্রাতফল ভুগতে হবে। ঠাকুরবাড়ীর 

অন্যতম স্ষ্টি 'সপ্পাবনী' মভাতেও খথেদের পুথি, মড়ার মাথার খুলি দিয়ে যে 

উপাসনা হ্তুত/ইশৃশ্বাদেশিকতারই প্রভাবজ।ত। এই সভায় সবভারতীয় পোষাক 

২৯ 



কী হবে এই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য--ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের 

উপযোগী নহে অথচ পায়জাম।টা বিজাতীয়”- একই প্রভাবজাত। কিন্তু যৌবনে 
প। দিতেই হিন্দু মেলার বাশক কবি ও সঞ্জীবণী সভার কিশে।র সন্ত এমশ 

তৎকালীন জাভীয় আন্দোশনের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেনি । “টোচয়ে কথা? 

“জিহবা আশ্ষানন', "ন্যাশনাল ফাণ্, “টোন হলের তামাম “হাতে কলমে” 

“নবাবঙ্গের আন্দৌলন, ১২৮৯ থেকে ১২৭৪৬ বঙ্গাবে রচিত প্রবন্ধে রুবীন্্রন।থ 

সামগ্রিক সমাজ সচেতনতা ও ওুঁদাধের পরিচয় দিতে থাকেন । জনগণ গেকে 

দৃরবর্তী তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি কঠোবভাবে সমালোচন 
করেন । রব'ভ্দ্রনাথের ভাষায় 8 “তখনকার দিনে দেশের পলিটিব্স নিয়ে যাব' 

আসর জমিয়েছিলেন, তাদের মধ একজনও ছিলেন ন। ধাবা পল্লাব সাকে এদেশের 

লৌক বলে অনুভব করতেন |--*আমাদেব দেশাত্ুবোধারা দেশ বলে একটা তন্বকে 

বিদেশের পাবলিশ।র থেকে সংগ্রহ করেছেন । শহরের সমাধছ্ একটি পরিণেশে 
কতিপয় শিক্ষত ব্ক্তি ইংরেজি ভাষা উংরেজের পাছেই চাখুবি ও দেশ শাসনের 

ক্ষেত্রে অধিক স্বাধিকার দাপি করবে এট সব ঞ্রনাথের কাছে হালকৰ মনে 

হয়েছিল । ইংবেজ বিরোধা পাঁজটনহতিক প্রচাবের মাধমে ন তলে কাপডে 

কল স্থাপন, দেশলাই তৈরার চেষ্ট। ই পেজ কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিষে'গত করে 

জাহাজ চালনা ইতাদ্ি ঘটনা ঠাকুরবাডীরু ম্বাদেশিক প্রয়াসের আগ্চলিকত প্রমাণ 

করে। কিন্ঞু একথা ন্লতেই হবে ১৮৯০ সাল পদধ জনসংখ্যার শঠতকপু। ৯9 জন 

বসবামকারী' গ্রামবাংলার সঙ্গে রবান্দ্রনাথের প্রতাক্ষ যে।গাষে।গ ঘটেনি, আকুতি 

দেখা দিয়েছিল মাত ইরেজ প্রাজতে সনাতনা সমাজ ও অর্থন।তিব যে পপষ্য 

ঘটেছিল এব নখরকেন্দিক সভ্যতার অভিঘাত সমাজ যে ধবংসপ্রাঞ্থ চেহারা পাভ 

করেছিল, রবান্্নাথ তা! সম্যক উপলঞ্ধি করেছিলেন এব” ১৯০৮ সাপে পাটণায় 

অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের ভাপা তর ভাসঞ্রে তা হনি মর্মম্পশী 

ভাষায় ব্যক্ত করেন । ভারতবর্ম যে শুধু কলক্!তায় শয় পল্লাগ্রামে, ভারতবন যে 

'কবলমাত্র হিন্দুর শয় নুসলমানেরও, রাজনাথ তা উপলব্ধি +প্পোছলেন পল্লা- 

নাংলায় জমিদারা কত্রে গিয়ে। তই গোরাকে বিবতনের স্বাথে একটি মুসলমান 

ল্লীতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝেছিপেন কংগ্রেসে যদি হিন্দু 
[সলমানের এঁক্য প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে ইংরেজের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। 
স্থবিচারের অধিকার' প্রবন্ধে তাই তিনি উভয় সম্প্রদায়ের এক্য ৪ ইংরেজের 

১৫ 



বিভেদনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । কংগ্রেস আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 

স্বাদেশিক আন্দোলনের পুরোধা ও অন্যান্য রাজনীতিবিদর্দের তুলনায় অনেক অগ্রসর 

চিন্তার নায়ক রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্মশক্ির উদ্বোধন ও সাম্প্রদায়িক বৈষমোর 

দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন: যে রাজপ্রাসাদ এতদিন 
আমরা ভোগ করিয়া অ।সিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা দুসলমানের ভাগো 

পড়ুক, ইহা আমরা যেন প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি ।৬ 

“দেশে জন্মাপেই দেশ আপন হয় নী, যতক্ষণ দেশকে না জানি ততক্ষণ সে 
দেশ আপনার নয ।” রবীন্দ্রনাথের মতে বাষ্ট মুষ্টিমেয় স্বদেশী বা বিদেশী শাসকের 

অধ।ন নয় । পবাধনতা ধশতেও কেবল পরজান্তির অধানতা বোঝায় ন'। 

বিদেশী রাজার পব্বিতে স্বরাজ এলেই সেই দেশ পরাধনতা খুক্ত হতে পারে 

না। সামাজক উন্নতি ব্যতীত পাজনৈতিক উন্নতি নিতাহ্ুই অর্থভ'ন | রবীন্দ্রনাথের 

এই সব চিগ্তা ভ পন, শুধু বাস্তবসম্মত তাই শয়, অনেক অগ্রসর চিন্তার পারচায়ক । 

শ্ব(ধণতার পরেশ আমাদের সংগ্রামে এহ সব প্রশ্ন মুখাড়মিক। শিয়ে আছে। 

অন্প।স্থত জমদ'র পাবুবানেের সন্তান হযেও বব নাথ যেভাবে পল্লা বাংলা ও 

সম।জ অর্থশা।তর ব।।খ্যা করেছেন, পল্ল)পাশ'ব পক্ষ অবনন্ধন করেছেন তা সে যুগে 

বিম্ময়কব | যাপ জামদ!রপা জোক, প্যারাস।ইট ইত্যাদি উন্ত সন্তেও জমিদারিটা 

ছেডে [তে পারেননি, এই শ্রেণী সীমাবদ্ধতা 'নযেও ১৯০০ সাল থেকে পল্লা 

পুনর্গঠনের যে কদকাপ্ড শুক করেন তা যুগান্তকারা ঘটন। | 

বব।জ্ৰন[থেন জ'বন দষ্টিতে বাজন।তিব চেয়ে সম[জধর্মেব গ্রকতু অধিক এবং 

সেই সমাজধর্ধ আবার ম।নবধমের সঙ্গে ।ন'বডভাবে বিজড়িত । তিলকের 

কার।দও, সাম়াজাবাদের দমনন'তি, কার্জনা আমলের শক্ষা সংকে'চন ও ভাষ! 

বিচ্ছেদের এ, পঙ্ঈ-বিভাগের আয়োজন, শত।ব ব শেষ ভাগে ব্রটিশ, সাআ্াজের 

দা, রুষ্ক অথ্রিণায অভ্াচার, বুযুর যু, কশ-জাপান যুদ্ধ ইতাদি ঘটনা 

প্বান্দ্রনাথের মন্ধ্য থে ে৩নার ।ববওন ঘটায় ঠারই ফ্লশ্রু/ত এবার কেরাও 

মোরে" কবিতীগ | 

রবীন্দ্রনাথের জাতয় মুক্তি 'চণ্তার প্রধান দিক হল শ্বদেশী সংস্কৃতির বিকাশ । 

রবান্দ্রনাথ ভারতের একজন শিক্ষা ৪ ইখরজ প্রবতিত শিক্ষায় জাতির অগ্রগতি 

সম্ভব নয় তাই তিনি স্বদেশ পরিচয় মূলক শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেন যার পরীক্ষা 
নিরাক্ষা শুরু হয় শ।(গ্নিকেতনের ব্রক্মচর্য বিদ্যাপয় ও আশ্রম দিয়ে এবং পরিণতি 
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লাভ করে বিশ্বভারতীতে । স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন, লোককথা ও 

লোকগীতি সংগ্রহ থেকে শব্দতত্ব পর্যন্ত তাঁর নিত্য কর্মস্থচীর অস্ততূক্ত হয়ে পড়ে। 

শিক্ষায় মাতৃভাষ।র স্থান নিয়ে তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং আন্দোলনের 

স্্টি করেছিলেন জাতীয়তাবৌধের তা যে কতবড যুগাস্তকারী দৃষ্টান্ত তা আজও 

শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণযোগ্য | স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও মাতৃভাষার উপযুক্ত 

মধাদার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে দাস্থা মনোভাবের বিকদ্ধে। সেকালে জাতীয় 
গ্রেসের কাধবিবরণীও পরিচালিত হত ইংরাজীতে | রবীন্দ্রনাথই প্রথম পাবনা 

প্রীর্দেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেন বাংল! ভাষায় | সর্বত্র সাহেবায়নার 

বিপরীতে ঈাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ পোষাক থেকে শুক করে দৈনন্দিনতার সমস্ত ক্ষেত্রে 

এক স্বতন্ত্র দেশীয় কচির বাতাবরণ হ্্ট করেন । 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পায় পর্যন্ত অর্থাৎ "সাধনা, পধায়ে প্রবান্দ্র-চিস্থার আকাশে 

বঙ্কিম ও চন্দ্রনাথ বসুর বক্ষণনীপতার স্থান না হলেও অতাত ভারতের গৌরব 

পুনরুদ্ধার যেন তার পক্ষ হয়ে দাড়ায় । “কথ।'র কবিতায় এবং “নৈপেগ্যের" সনেটে 

ভারতবর্ষের মহি্ময় ক্পটি মৃত হয়ে উঠেছে । এই পর্বে তিনি প্রাচা ও পাশ্চান্তোর 

সত্যতার মমবাণীর তুলনামূ ন্চ বিচার করে প্রাচ্যের শ্েষ্ত্ব প্রমাণ করেছেন । দ্মার 
ত! করে গিয়ে তিন ভার ৩য বর্ণাশ্রম ধর্কেও সমর্থন করে ফ্পেছেন | 

ভারততত্বের অবাবহিত পরেই তার “নেশন বনাম সমাজ' তব প্রাধান্য পা । 

রবীন্দ্রনাথের স্যিব 'বশ্বাম নেশনবাদই বপান্তরিত হয় সাম্রাজ্যবাদে । “শতাব্দীর 

স্র্ধ 'মাজ রক মেঘ মাঝে / মস্ত যায়' | শ্বাে স্বার্থে বেধেছে সংঘাতি' ইত্যাদি 

সনেটে তিনি নেশনবাদের বিকছ্ছে মাগণকে সতক করে দেন । নেশনবাদেএ 'পাগণম? 

ও “জাতিপ্রেমের' 'বপর তে ।তান বৈচিোর মধ এক্যের ভারতীয় মমাজ মাদশ, 

প্রচার কনেন। ন্যাশনাণল জিম'-এর ই'বরেজা বক্ৃতাগুপে রচনায় তিন নেশনবাদের 

বিরুদ্ধে ঠার মত প্রচার করেন । হার "চন্য “নেশন” মাই শভিশিজম পা 

ংকীর্ণ লাত্যভিমাণ এক ইম্পে বুযা'সলম বা স্বাথান্গ সামাজাণাদ । এটাকে নি 

উউনে'পীয় সম।জের একটি ৭ মত কা তন, প্রো চান ব। ভারতে 21 সম্ভব 

নয় বপে ঠার বিশ্বাস ছল | মামাদের স্প£ ধারণা থাকা প্রয়োজন ঘে _ণাবাপ্রণ।থ 

স্বদেশশিকত। বা জাতাঘতাব শর্ঘ গ্যাশান।লজম ব। রাষ্টধম মনে ফরেনান, তার 

লক্ষ্য ভরচায় সমাজের বিশ্ব, বৈটিন্যেৰ মধ্যে একা স্থাপন, দেশপ্রেমের ভিন্তিতে 

বিশ্বপ্রেমের সাধন! । ভারতবর্ষের দুক্ষি, বাস্্রিক মতামত ও রাস্ত্রিক কর্ম এই 

9 



সাধনার উপচার মাত্র ভারততত্ব ও নেশনতত্ব এই দুই ইতিবাচক ও নেতিবাচক 
ধ্যান ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশী কাজকর্ম পরিকল্পনা! করেন । 

তার পথ স্বদেশী রাষ্ট যতটা নয় তার চেয়ে বেশী স্বদেশী সমাজ ও তার কষ্টমূলক 
কর্ম। মোট কথা, ন্বদেশী যুগের পনের বছরের মূলকথ। "স্বদেশী সমাজ' । স্বদেশী 
সমাজের কাজ কী-_সংগঠন কর্ম, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বৃহত্তর জনসয়াজের মেলবন্ধন 

এবং গণনম।জে পাঠশাপা, শিল্প শিক্ষণালয়, ধর্ম গোলা, ব্যাঙ্ক স্থাপন, সমবায় 

গ্রথায় চাষ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জাগবণ কি কব), ববান্দ্রনাথ বাস্টীয় স্বাধ নতার 

প্রশ্নটি মূলতৃবা রেখে এই +।জ.ক অগ্রাধকার নিতে চেযোছলেন কেনা ত' স্তর 

কবে বলা শক্ত । তবে তার এই পথকে একজন বাজনৈ।তক দলের বাপের 

মানতষেণ আন্তরিক প্রযাস ৰপে শ্রা ন। জানিয়ে উপাষ নেই | এক্স মধ্যে তখন 
কতগুলো মৌল সঞ রয়েছে বা পববতীক।শে জঞ্গা বলে গণনায় হয়ে উঠেছে 

সবার কাছেই! বিশেবতঃ পঞ্চাযেত রাজ' ও 'শাষ্টপ্রধন স্বরাজ" 31৭1৩ ৮/10017 

3141০) গডার এই প্রথম পরিকল্পন' গান্ধাজ'ব অহিংস অসহযোগ ও গঠনমূলক 

কাজের ১৭ব্ছর অগে ধণচত। গ্রামাঞ্চলে ক্ষমন্রার বকেন্দ্রীকরণের যে নতি 

আজ পশ্চিমবঙ্গে অন্রহ্ুত হচ্ছে তই পুবঙ্গ বব ক রবন্দ্রনাথেব এ পর্বের 

পরিকল্পনায লক্ষ্য কর' যায় না' 

স্বদেশ, আন্দোলনের রাজনোতক মঞ্চে রবন্রনাথ আঁবিভূ তি হয়েছিলেন প্রধানত 

বঙ্গতক্ষেব কাপে । দেশাত্মবোধক গান, কাবভা, বাখীবন্ধন উৎসব, মিন্ছুল ইত্যাদি 
ক্কাণ্ডে 'নজেকে তিনি স।ঞ্যভাবে বিজি কৰে ফেলেন । উত্তেজনার হাত 
থেকে আ মও নিষ্কৃতি পাইনি ॥ ববান্্রনাথের ৮পিত্র বিরোধা কমকীণ্ডে কয়েক 

মাচপব মধ্োই ক্লান্তি এপ, বললেন--ব্দায় দেহ ক্ষমো আমায় * ভাই/কাজের পথে 

আম তে। আর নাই ।" কিন্তু বিদায় নিতে পারনেশ কৈ ৮. +পাতী জ্রব) বয়কট- 

আন্দোলন ৪ মজঃঘ্রপুবে কেনেডি হঙ্যার (১৯০৮) সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের প্রাদুতাব 

বকে বিচলিত কবে তুলশ। সন্ত্রস তার ন।ত ।বক্গ, শপব দকে ।বলাত" এবা 

জনের স্সেগ।ন ।হ্ণু এুসলম নেব মধে। একা বন করল । তিন বললেন যে 

কোণ মূল্যে হন্দুযুসপম[শ এক। রক্ষ। বখতে হবে, গ্রিহ বিচ্ছেদদেব মতো এত খড 

আহত আর |কছু নেই ।, ইংবেজদ্ের বিভেদ নী।তই একমা এ দাঁধী নয়, নিজেদের 

মধ্যেও রয়েছে তেদ বোধ । রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীস্তর থেকেই জনসমাজের বৃহত্তর 

ধক্য রচণা করতে চেয়েছিলেন । তার আশঙ্ক। ঞ্মশ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে 
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উত্তরকালের রাজনৈতিক মঞ্চে কংগ্রেস ও লীগের বিরোধমূলক ভূমিকায় এবং 
অবশেষে একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় । কিন্তু প্রসঙ্গত অন্য কথাও মনে অসে। 

ভিয়েতনাম, কোরিয়। প্রভৃতির ঘটনা অ।মাদের দেখিয়েছে ভেদাভেদ না থাকপেও 
সাম্রাজাবাদ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নান? কৌশলে বিভাজন স্থ্টি করে জনগণের 
মধ্যে। ভিয়েতনাম বনু রক্তের বিনিময়ে তার সমাধান করলেও, কেোারয়। এখনও 

বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং তার জন্যও সাম্রাজ্যবাদ আত্যন্তিকভাবে দায়। | 'পথ ও 

পাথেয়”, “সমস্তা”, 'সছুপায়', “দেশহিত, প্রভৃতি প্রবন্ধে ' এবং ঘরে বাইরে”, "চার 

অধায়' উপন্তাসে তিনি সঙ্জাসবাদেক বিবদ্ধে নিদারুণভাবে সওয়াশ করেছেন । 

আবার “বদনাম গল্পে ও শস্তিনিকতনে বেশ কয়েকজন সন্বাসবাদী বিপ্রবাকে স্থান 

দ্রিয়ে তিনি সহান্ুভুউব দষ্টান্তও স্থাপন করেছেন । অন্ত্রাসবাদের রোমান্টিকত|কে 

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে উদঘাটন করেছেন তাকে বস্তবাদী দিতে অন্বীকারই | কি 

করে কর! যায় । গণআন্দোশন-বিচ্ছিন্ন সন্বাসবাদ যে কি ভয়াবহভ।বে প্।জনৈতিক 

অগ্রগতির পথে পাধ| তা দেশ বিদেশের মার্কসবাদীদের নাতিগত সংগ্রাম ধারা 

থেকে এমন কি স্তরের দশকে এই রাজোব অভিজ্ঞত' থেকেও স্ম্ণতযগ্য | 

স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থত রবান্ণাথের দুষ্টিভ'্গ ভয়তো দৃষ্টিকটু বা ত২কাশে 

নিন্দনীয় ভয়েছিপ। কিন্তু সঞ্জাসবাদ বোমান্টিকতার পারণাত কি হযোছল ? 

একদন অনিব।ৰভাবে কমিউনিস্ট হযোহুলেন, মারেকদল সাখুস হয়ে ।গয়ে।ছলেন | 

দেশাত্মবোধের মাগ্ঘপ্রিকতায় সন্দেহ না করে নাতি হিসেবে এর বিবোধিত। ৩ে 

কাউকে না কাউকে করতেই হত? 

ভূশ বোঝাবুঝি রব ন্দ্রনাথকে নিয়ে কর্ম হয়নি । 'জনগনমন অধিনায়ক" গানটি 

নিয়ে মজীর ঘটন। টেছিপ । ১৯১১ সাপের ২৭ ডিসেম্গর কপকাতা কংগ্রেসে অন্য 

দুটি গানের সঙ্গে এই গানটি গ!ওয়া ভয। উংলিশম্য।ন ও স্ন্টসম্য।প পর্িণায় 

সংবাদে প্রকাশিত হয় রবান্দ্রনাথ এই গাণ পঞ্চম জজের প্রশন্ত ভিসেবে রচন' 

করেছেন” । বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ার পর মডারেট নেতার। স্থিত করেন কংগ্রেসের 

অধিবেশনে রাজদম্পতিকে সংবর্ধনা জানাবেন । এই উপলক্ষে একটি গান রচনার 

জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অন্তরোধ আসে । ববীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করণে সরল' 

দেবীর স্বামী যিঃ রামহ্জ দত্ত চৌধুরী৯ একটি হিন্দী গান রউন| করেন এবং সরল! 
দেবীর পরিচালনায় রাজ প্রশস্তি রূপে গানটি গাত হয় । সংবাদপত্রের বিভ্রান্তিকর 

প্রচারে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত ও ক্ষুন্ধ হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন এই ঘটনা তাকে 
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অন্স্তিতে নিক্ষেপ কবেছিল। ১৯৩৭ সালে শ্রীপুলিন বিহারী সেনকে লিখিত 
এক পত্রে ববান্দ্রনাথ বলেছেন £ রাজ সবকারে প্রতিষ্ঠাবান আমীব কোন বন্ধ 

( শআশ্ততোষ চৌধুবা ) সমতাটের জধগান রচনাণ জন্য আমাকে বিশেষ করে 

অনরোধ জানিষে ছিলেন । শুনে বিস্মিত হযেছিলুন, এই বিন্মযের সঙ্টে মনে 

উন্লীপেবণ সধা!ব পযেছি | তারই প্রবল প্রতিতিয়ব ধাক্কা আমি জনগণমন 

ম্মধিনাক গানে সেই ভাবত ভ'গ্য বিধাতার জয ঘোষণ| করেছি, পতন অভ্্যুদ্য- 

বন্ধুর পঞ্গাষ যুগ মুগ ধ।বিত যাঞ।দের ণ্ঘনি চিন সাবথি, |যনি জনগণের অন্থর্সীমী 

পথ পরিচালক সেই যুগ শগাক্গবুর মানব ভাগাবথ চাপক যে পঞ্চম ব ষষ্ট বা 

কোনে। দজ ই বে।নণমেউ হাত পারেন শ' স নথা বাজতক্ত বন্ধু অন্তভৰ 

পবেছিলেন । অবশ্ত বণগ্রেস প্রধান শুপেন্দনাথ বন্যোপধ্যাযের বেঙ্গল? কাগজ 

সঠিক স্বাদ প্রকাশিত ভযেছল। গানটি প্রথম দিকে নবীনতর বচনাবলীতে 

ব্রহ্মসঙ্গীতের লাপিপায ছি এবং মীঘে সবে গাওয়া তয | 

কিন্থ কগেসে পবিবেশা" হওযাৰ এক মাসের মধ্যেই তৎকালান বাংলা ও 

মাসামেব শিক্ষ' বিভাগের টব্রেক্টর এক গোপন সাকু লাবে (২৬ জান্যাথী ১৯১২) 

সরকার" কর্চচ'ব দেব সতকি কবে দেন যেন তাদের সগ্তানদের শান্তিনিকেতনে 

পড়তে না প'ঠান। কেনন। ক ৮1৭05 4119৫017৩1 9050105616 101 (16 

৬৫০৭0] ৬ (116 ১০1)১ 61 0909৬০1771101)1 ১০1৮ ০100১) | 

১৯০৮ ১৯২২ সাশবেই অনেকেই ববীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক চিন্তাব “ভারত 

তার্থ বশে আখাতি ধরেছেন । সাইতে)ব ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলি ৪ “বলাকার 

উপপব ছুটিকে চিহনত বর! হযে থকে | এই পবে হিন্দু স্ব'জাত্যবে ধেব এঞম- 

অবসান এবং প্রাচা পাশ্চান্বোর সমন্বিত সংস্কৃতি বোধেব কপ বশাকার পক্ষ বিধুননে 

স্পষ্ট হযে উঠেছে । সামন্ত সমাজে মচল।যতন তিনি ভাঙ্গতে চেষেছেন, 

'হে মোর দুভাগ। দেশ”, ভারত 'তীথ”, 'জনগণমনঅধিনায়ক' ইত্যাদি ক।ব্ত' 
গানে 'আমাব মোন।ব বাংলা র যুগ থেকে ভাবত পথক বপে যাত্রা শুক কবেছেন। 

যুদ্ধকালীন আটক না তর বকছে। 'ছেটি ও বড়ো" প্রবন্ধ, জালিযানওষাপাবাদেব 

ঘটনায় নাঁইটহুঙ ত্যাগ কাণ্ড ঘটে গেছে । এই পর্বে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি 

সামন্ত সংস্কার বিরোধী, স্বার্থাঙ্ধ রাষ্ট্রধর্ম বিরোধা এবং ভারত ও বিশ্বপ্রেমে স্থাস্থব । 

এব পরের পবে বান্রনাথ গাদ্ধীজীর চত্রকা মতবাদ ও বিজ্ঞান ।বরোধা 

পশ্চাদমুখিতাখ বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের সপক্ষে, সভ্যতার অগ্রগতির বিশ্বীসে এবং বিশ্ব- 
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সংস্কৃতির মিলনের প্রশ্থ্ে তাবিত। ভারতীয় জাতীয় ওঁপনিবেশিকতা বিরোধী 

ভূমিকার পাশে তিনি সর্বদাই থেকেছেন । “হিজলীর বন্দী হত্যা”, “দেশীয় মানুষদের 
বিনা বিচারে আটক করার সাআজ্যবাদী নীতি, "কঠবোধ' প্রয়াস ইত্যাদির বিরুদ্ধে 

অনেক সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেয়েও তার ভূমিকা ছিল উজ্জ্ল। ভগস্বাস্থা 

ও বার্ধক্য সেখানে কখনও বাধা হয়ে দাড়ায় নি। এ পায়ে সমাজের শোষক 

শৌধিতের শ্রেণী সম্পর্ক বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অবহিত হন! 'প্রক্তকরবী” নাটকে 

শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার হবন্বগুলি এবং বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের শ্রেণী 

অবস্থান নির্দেশ করেছেন অভ্রান্তভাবে এবং ছন্দেদে বিপ্রবাজ্মক পরিণতিও 

ঘটিয়েছেন । কিন্তু “গাজা” ও “নন্দিনা' চারত্রছুটির (£০461900 তান করেছেন 

তার মানবিক আদর্শে, ১১১৫০)-এর প্রতি শ্রেণী দ্বণার আম্পদ না করেও রাজার 

ব্যক্তিগত উদ্ধতন ঘটিয়েছেন শ্রেণী অবস্থানের সীম! অতিঞ্ম করে । 

নিজস্ব শ্রেণী অবস্থানের অখ্বস্তি ব্রবীন্দ্রনাথের মধোও দেখা দিয়েছিল বেশ 

কিছুকাপ | রাশিয়ায় গিয়ে তাই যেন তার চিত স্ফৃতি পেয়েছিল । ধন-বৈষমযোর 
অবসান, শিক্ষার আমূল বিস্তার তাকে মুগ্ধ করেছিল। ॥ত।'শ যেশ তার সারা 

জীবনের অস্পষ্ট স্বপ্রগুলি, পরিচ্ছন্ন চিন্তাগুলির সমাধান ৪ বাস্তব বপায়ণ প্রত্যক্ষ 

করে.ছলেন সমাজতাস্ত্রক কশিয়ায় । বিশ্বের আর কোন মনাধা সমাজতাস্ক 

রুশিয়াকে তার্থভূমি পে অন্িহিত করেন নি। কশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তু 
দৃষ্টির বহু আচ্ছন্নতাকে স্বচ্ছ করে দেয়। য্দও কিছু প্রশ্ত্ে ক্ধ। যে শা ছিপ 

না এমন নয়, সে দ্বিধ তো ইউরোপে অর্ধিকতর আভজবল। ৪ অগ্রসর পরিবেশে 

বসবাসের স্বযোগ লাভ করেও রোম | রোল | মধ্যেও ছিল । আপি বারবুম ও 

রোম রে'লার শিহচক যেসব প্রশ্ন ।ঘবে ঘটেছিল হার অনেকপ্রপ তে 

রবান্দ্রনাথের৪। 

রবাক্রনাথের জাত।ষ নুক্তি চেতনায় দেশপ্রেমের অঙ্গে বশ্বপ্রেম সম শ্বত হয়েছে, 

জাতায়ত আন্ত্াতিকতায় উদ্ধতিত হয়েছে, উগ্র গ্শনালিজম তথ। 

ইম্পিরিকসা।'লজমেপ বিশিপাতে সমাজ তখের 'বজয সঙ্গ'ত থোবিহ হয়েছে। দ্বিতায় 

পেশ্বযুদ্ধের সমকালে সভ্যতান্র চরম সংকটের কালে তাপ শমস্ত (বসবাস গ্কাপিত 

হয়ে ছল সোভিয়েট রুশিয়ার ওপর । ভার ছুবদুষ্টি যে কত সঠিক ছিল ফ্যাংসবাদের 

বিরুছ্ছে সমাজবাদের বিজয়ে তা প্রমাণিত। জমিদারতত্ত্ের অনিবাধ পতন, 

পু [জর দেশীয় ৪ আন্তজ1তিক ক্ষেভ্তে আম্কালিনের উৎ্কট বাণ ভার দষ্টিতে স্পট 

সত 



হয়ে উঠেছে । ধঙ্নতান্ত্রিক সমীজ ব্যবস্থার বৈষম/ ও শোষণের রূপ কবি রবাকন্্রনাথ 

বহু রাষ্ট্রনেতার চেয়েও স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন £ ডিমক্রামির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক 

প্রজার মধ্যে যে আত্ম শাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা 

রাষ্ শাসন শক্তিকে অভিব্যস্ত করে তোলা । মামেরিকার যুক্তরাজা এই ডিমক্রাসির 

বঙাই করে থাকে | কন্ক যেখানে মূলধন ও মঙ্ছুরির মধ্যে অত্যন্থ ভেদ আছে 

সেখানে ডিমঞাশি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য । কেননা সকপ রকম প্রতাপের 

প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ । সেই অথথ অজনে যেখানে ভেদ গ!ছে সেখানে 

রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধো সমানভ।বে প্রবাহিত হতেই পারে না । তাই 

যুনাইটেড স্ট্ট্সএ রাষ্ট চালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া 

যায়। টাকার জোরে সেখ।নে লোকমত তৈরা হয়। টাক।ব দৌবাত্মে সেখানে 

ধণীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয় । একে জনসাধারণের স্বায়্ত শাসন 

ধপা চলে না।১৭ এ থেকে পরত্রাণের পথ হিসেবে তিনি বলছেন, “যথেষ্ট পরিমাণ 

স্বাধীনতাকে সবসাধারণের সম্পদ কবে তোলবার মূপ উপণ্য হচ্ছে ধন অঙ্জনে 

সম্পসাধ।বণের শকিকে সম্মিলিত করা 

অপবাঁদকে সো(ভয়েতে তিনি ধনগ।রমার ইওর'ত'র সম্পূর্ণ তিরে।ভাব দেখে- 

ছিপেন। ১৯৩১ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন" 'খেজবগাছ তালগাছ 

বিধাতাব দান, তাডিখানা মানুষের টি । তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে 

না। যন্ত্রের বিষ দাত যদ্দি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের 

মধ্যে । রাশিয়। এই বিষদাতকেে সজোরেও গপডাতে লেগেছে, কিন্ব সেই সঙ্গে 

য্টাকে শ্বদ*টান মারেনি, উল্টো যন্ত্রের স্থযোগক্টে লবজনের পক্ষে সম্পূর্ণ স্গম 
কবে দিয়ে গ্রোগের কাখণটাক্েই সে ঘুচিয়ে দিতে চায় | এই উক্তির*মধো কি 

আমরা সোভিষেত বাবস্থাব সম্পত্তির বাষ্ত্রীকরণ ও বৈষমাহান ধনব্টন নীতির 

সমর্থন পাই ন"'? 

স্বীয় রাষ্্নোতিক মত সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অন্থধাবন- 

যোগ্য “অন্তত আমার সন্বদ্ধে জানা চাই যে রাষ্টনীতির মত বিষয়ে কোনে 

বাধা মত একেবারে স্ুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশ্ষে সময়ে আমার মন থেকে 

উৎপন্ন হয় নি, জীবনর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নান! পরিবর্তনের মধ্যে তারা গডে 
উঠেছে । সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধো নিঃসন্দেহে একটা একান্ত আছে । 

সেইটিকে উদ্ধার করতে হপে বচনার কোন অংশ মুখা, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা 
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তৎ্সাময়িক, কোন্ট। বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিঞ্রম করে প্রবহমান, সেইটি 

বিচার করে দেখতে চাই । বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে €গলে 

পাওয়। যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে পাই | এঁতিহামিকভাবে সামগ্রিক 

দষ্টিতে বিচারের এমন মাপকাঠিই নির্দেশ করেছিলেন পোনন “তশশ্ঠয মুল্যায়ন 
গ্রুসঙ্গে । লেনিন বলেছিলেন, তিনি মহ লেখক ধার হষ্টিতে সমকালীন বৈপ্নবিক 

ঘটনাবলী প্রতিফাশত হয় । উনবিংশ শতাবীর [দ্বতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর 

খ্রথমার্ধ-_তারত থা আধুনিক বিশ্বইতিহাসের সবাপেক্ষ। ঘটনাবহুল সময়, আর 

এসেই ঘটনাবলীর মহাকেন্জ প্রধানত ইউরোপ । ।কন্ত স্থদুব ভারতখর্ষে? মতো 
একটি পশ্চাৎপদ পরাধীন দেশের নাগারক হওয়া সত্বেও রবা শ্র“প্রতিঞিয়া থেকে 

সামান্ত ঘটনাও এডিয়ে যায় নি। আমাদের বোঝা দরকার, পোম। রোল ছাডা 

আর দ্বিতীয় পুরুষের নাম কর! কষ্টসাধ্য ধার স্ষ্টি রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বদর্পণ হয়ে 

উঠেছে । রোলার তুলনায় রবান্ত্রনাথের কাজ অনেক কঠিণ ছিল। কেনন! 

রোল সংস্কার মুক্ত শিল্প বিপ্লবে অগ্রসর, আম্মশক্তিতে সমৃদ্ধ একটি সমান্গে লাপিত 

পালিত হয়েছিলেন। কিন্ধু রবীন্দ্রনাথকে সীমাবদ্ধ নবজাগরণের কধিত ভূমিতে 
বীজ বপণ থেকে পাকা ফসল তোল। পযন্ত প্রায় একক ভুমিকা গ্রহণ করতে 

হ্য়েছিল। রবীন্দ্রচিন্তা ও হ্ষ্টিধারার রেখা।চত্র কেউ যদি আকতে প্রয়াসী হন 

তাহলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে র্েখার গতি প্রতিটি স্তরে নিয়ত অগ্রা ভিমুধী, কাল 

ও যুগের ঘোডার পিঠে তিনি নিবিকার আরো হীমাত্র ছিলেন পা বরং সমযের বন্নায় 

অতিরিক্ত গতিবেগ নঞ্চার করে যুগান্তত্রের ঠিকানায় পৌছে দিয়েছেন দেশকে । 

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, “এশিয়রি প্রত্যেক দেশ আপন শংঞ্জ প্রকৃতি প্রয়েজন 

অনুসারে মাপন এতিহাসিক সমস্যার সমাধান করবে, কিন্তু আপন উপ্নতিণ পথে 
তারা প্রত্যেকে যে প্রদদাপ নিয়ে চলবে তার আপোক পখধমস্পর সম্মিপিত হযে 

জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে'-তখন কি আমাদেব বাশ্ুং সম্মেলনের 

প্রস্তাবের কথা ম্মরণে আসে না? আজ যখন ভারতে রাজ্াগ্র্লর অসম বিকাশ, 

উচ্চ শিক্ষা ও সাংস্থতিক নীতিতে, বিচ্ছিন্নতাষ। ভেদাভেদে অগ্রিগঙ তখন 

প্রত্যেক রাজ্যের হষষ বিকাশের দাবি এই একহ দৃষ্টি ভঙ্গিতেই সোচ্চার হযে 

উঠেছে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পারেন নি। কিক মৃত্যু 

'পষস্ত তার সুদ্পই পক্ষপাত ছিল পোভিয়েতের প্রতি । সোভযেত আক্রাপ্ত হপে 
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তিনি সামাজবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছেন । সেই দ্বিতীয় 

বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং তাঁর পরবর্তী ঘটনাবলী ভারত সহ বহু দেশের 

জাতীয় মুক্তি সম্ভব করে তুলল । সাম্রাজ্যবাদের বিষদাত ভেঙ্গে গেছে, 

গুপনিবেশিকতার প্রাচীন পদ্ধতির প্রায় অবসান হয়েছে । কিন্তু আফ্রিকার বুকে 
ব্রিটিশ ওপনিবেশিকতা, মাকিন সাম্রাজ্যবাদের নয়। ওপনিবেশিক নীতি ও সমর 

অভিযান অ।জ নিকারাগুয়া, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে যে তীব্র সংকট হৃট্টি করে 

তুলেছে এবং তান বিকছে যখন বিশ্ববাসী সরব হয়ে উঠেছে, তখন পার বাবু 

রণীন্দ্রনাথের কথ! মনে পড়ে যায় । 'আফ্রিকা” কবিতায় তার সেই মহান আাহব'ন 

আজও আবেগে ম্থত করে £ 

আজ হেরো, পাশ্চম ধিগন্তে হোথ। / ঝঞ্চ। মেঘে উঠে ওই বজ্রের ঝঞ্চনা-__/ 

ধু'পবাষ্প-আবতেখ আবি আকীশে, দিন বুঝি হল অবসান । / পশুর? উঠিল 

গজি, ছিপ যাব। গোপন গহ্বরে- / নখে নখে ছিন্ন করিতেছে তারা / অঙ্গনের 

বনুমূলা আস্তরণ, / ধুশবে করিছে অধারিত। / এসে। তুমি যুগান্তের কবি, / 

আত্ম অনমাননাব আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে এই চির [নপীডিতা মানবার কাছে, / 

ওই অপমা নতেব দ্বারে / ক্ষমা ভিক্ষা করো । / হোক তাহা তব সভ্যতার / 

হিংশ্্ প্রলাপেব মাঝে শেব পুণ্যবাণী | 

দেশ বিদেশের মুক্তি সংগ্রাম'দের প্রতি কবির পক্ষপাত কিন্তু আকৈশোব । 

ব্রিটিশ প।লামেন্টে আই বিশ সদন্যদের হেনস্থা, চীনের মরণ ব্যবসায় প্রভৃতি ঘটনা 

তাকে কৈশোরে বিচলিত কবেছিপ । সেদিন থেকেই তার সাম্রাজ্যবাদ সম্পকে 

মূল্যায়ন কখনও ভিন্নখাতে প্রবাহত হয শি। 

আজও লুণুস্গ' বেন্জ।মিন মোলোয়েজদের প্রাণ দিতে হচ্ছে নিজের দেশের 
মুক্তিব জন্য | আপেন্দেদের হত্যা কর] হচ্ছে। সহ্শ্র সহম্ব মানুষকে বিন! 

অপরাধে পোমা ধর্ষণে গণহত্যা করা হচ্ছে । শত সহম্র মায়ের ক্রন্দনে পথিবার 

পাঙ।স আজ আবার ভারী হয়ে উঠেছে, বহু বীরের আত্মদান প্রযো জন হয়ে পড়ছে, 

তখন কবির জিজ্ঞাসা কি ব্যথ হয়ে যাবে? বীরের এ রক্তশ্রোত, মাতার এ 

অশ্রধার। / এপ যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা? /স্ব্গ কিহবেনা 
কেনা / বিশ্বের ভাগ্ডারী স্ধিবে না/। এত খণ ? রাত্রির তপস্তা সেকি আনিবে 

ন] দিন।১৯ 

এ জিজ্ঞাসা জীবন শেষে সংশয়োত্বীর্ণ বিশ্বাসে পর্রণত হয়েছে £ উদয় শিখরে 
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জাগে মাভৈঃ / নবজীবনের আশ্বীনে, / জয় জয় জয় রে মানব অভায / মন্ড্রি-_ 
উঠিল মহাকাশে 1, 

কবির মৃত্যুর পর চীন ও কিউবার মুক্তি ঘটে গেছে, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ 

আজ শোষণমুক্ত, কিন্তু উত্তরক1লের মানুষের সামনে আরও ছুস্তর দ্রীর্ঘ পথ পডে 

আছে। সাম্রাজাবার্ধের বিকদ্ধে মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে এবং আত্ম শক্তিতে সমুদ্ধ 

হওয়ার ক্ষেত্রে একালের কবির আহ্বান £ 

তোমার আকাশ দাও, কবি দাও / দীর্ঘ" আশি বছরের, / আমাদের ক্ষীযমান 

মানসে ছডাও / স্যোদয ক্র্যাস্তের আশি বছরের আলো বহুধ! কীতিতে শত 

শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও / তোমার কীতিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে / একাগ্র 
মহৎ + ২ ণ 

কৰিও বুঝেছিলেন দেশে দেশে জাতীয় সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে 

রূপান্তরিত হবে--তাই তার বিশ্বাস ছিল, "শান্তির ললিত বাণা শোনাইবে বার্থ 

পরিহাস |, সুতরাং আজ প্রযোজন “দানবের সাথে সংগ্রামের তবে ঘরে ঘবে 

প্রস্াতি' । সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও শিক্ষা আমাদের বড প্রযোজন | 

তাই উত্তরকালের কবি স্থকান্তেরও দাবি £ 

পূর্বাচল দীপ্ত করে বিশ্বজন সমৃদ্ধ সভায় রবীন্দ্রনাথের বাণী তার দাবি 
ঘোষণ' করুক । এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর বিপ্লবের স্বপ্ন 

চোখে, কণ্ঠে গণসঙ্গীতের সর । জনতার পাশে পাশে উজ্জশ পতাকা নিষে 

হাতে / চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে / যদিও সে সমাগত, 

তবু যেন শুনি তার ডাক / আমাদের মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ ।১৩ 

এক রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হয়েছে | একাল তীর উত্তবস্থরিদের | আর 

স্গ্রামী মানুষের তুণে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের মত মহাপুরুধদের শষ কর্মের অসংখ্য 

আযুধ । মানবতার শত্রু চিহ্নিত, এথন প্রয়োজন বিশ্বজোভ!| প্রস্ততি প্রস্ততি 

প্রস্ততি | বর্তমানের রবীক্দ্রচচা সেই উত্তরাধিকার বহন করে অগ্রসর হোক । 

অন্রনয় চট্টোপাধ্যায় এই লেখাটি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক" শিল্পা সংঘ 

আয়োজিত সেমিনারে [ রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম বাঁধিকী উধলক্ষে নন্দন 
মিনিয়েচারে অন্ষ্ঠিত ] পাঠ করেছিলেন। অবশ্য প্রকাশের স্রময় কিঞ্চিৎ 

পরিমার্জন। ও সংঙ্কার করা হয়েছিল । প্রবন্ধটি “স্বদেশী আন্দোলন ও রবীন্রভাবনা, 

৩৭ 



শিরোনামে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী ) পশ্চিমণঙ্গ রাজা কমিটির 

স!হিত্য মাসিক “নন্দনের” বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যায় [ মে-জুন ভলাম ১-২+ ১৯৮৬] 

প্রকাশিত হয় । অবশ্য এই লেখাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 

সটাক ওয়েলফেয়ার ক্লাব-এর যাণ্মাসিক সাহিত্য মুখপত্র সপ্তপণীর বিশেষ রবীন্ত্র- 

সংখ্য।য় | এয়োদশ বধ বৈশাখ ১৩৯৩ , মে ১৯৮৬ ] “জাতীয় মুক্তি আন্দোলন £ 

ববীন্ভাবন] উত্তরাধিকার” শিরোনামে প্রকাশিত হয় । এখানে মূল রচনাটির সঙ্গে 

মুখবন্ধাটি সংযোজিত করে লেখাটির নাম বদল করে বিবীক্নাথ, সমকাল ও 

সাম্প্রতিক প্রাসঞ্ষিকতা? রাখ! হলো | সম্পাদক ]1 

টীকা টিপ্পনী 
রি 

১ 

স্বার্দেশিকতা £ জীবনম্থত্তি, ববীন্দ্রন।থ, হ্থলভ সংস্কপরণ) ১৯৮৩ 5 ৭৭ | 

শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধো জাতীয় গৌরবেচ্ছ! সঞ্চারণী সভ। স্থাপনের এক 

প্রস্তাব । 

হিন্দুমেপার দ্বিতীয় অধিবেশনে | ১৮৬৮ ] সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ, ঠাকরের 

ভাষণ । 

এ বক্তণা £ মনোমোহন বস । 

21109091 721991-এর 5. 9. নামক জনৈক ছন্সনামের শেখক | 

স্থবিচারের অধিকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্র রচনাবলা, পঃ বঃ সরকারের জন্ম- 

শতবাধিকী সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৩ । 
২৮ ডিসেম্বর, ১৯১১ সালের [21051151)7791)-এ লেখা হয় £ 106 019- 

১০০৫।9১ 90600 ৮101) 2 39109 ০0 ৬61001770 19 016 1010 

[777006101, ১0601411%  001101709569 101 1179 90025101; ৮৮ 732০0 

[২9100181090 088016. এ দিনেরই 91819577187) এ লেখা হয় 2 116 

01811 ০01 81115---581185 & 1) 01? ৮/০1০991710 19 1116 10185 

50১6০019115 ০0910109980 007 06 90০95101095 827: ২৪100181791) 

198০070, 06 736178911 7০061. 

১৯১১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে পঞ্চম জর্জকে দ্বাগত জানিয়ে গাওয়া 

৩৩ 
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১৩ 

১১ 

১২ 

১৩ 

হয়েছিল বামতুজ দন্ত রচিত হিন্দী গান 'যুগ জী মেরা পাদশী, চব্ 

দিশবাজ? । 

সমবায় নীতি, রবীন্ত্র বচনাবলী | 

বলাকা, ৩৭নং ব।বতা, রব।জ্ রচলাধ্লী ২য় খণ্ড, প শ্চমবঙ্গ সরকার কতৃক 

রবীন্দ্রণাথেব জন্মশভবাধিবী উপ বক্ষ্যে প্রকাশিত | 

খিষু' দে । 

পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে, সুকান্ত ভট্রাচাষ, গ্ুকান্ত সমগ্র, সাবন্বত পাইব্রেরী 

কলিকাতি | এক দশ মুদ্ণ, ক রন ১৩৮৫) পঃ ১২৭ । 



দীপক কুমার রায় 

ফ্যাসি-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ও সত্তরের সন্ত্রাস 
পব্দ্রনাথ পিশ্বের অন্যতম শ্রেগ মানবতাবাদী। কবি । একজন মানবতাবাদী 

কপি হিসেবে ববান্দ্রনাথও দ্যাসিবাদী শণ্জ সমুহের বিকদ্ধে সোচ্চার হয়ে ছলেন। 
ফ্াাসিবাদের জঘনা ধপ তিনি প্রতাক্ষ করেছিলেন বিভিন্ন ঘটনার মধা ।দধে। 

১৮২১ সাপে বা।সিষ্ট মুসে। পনি ইত।।পতে ক্ষমত' দখল কবেছেন। ক্ষমতা দখল 

ও সপ্ত বার পব মুষোোোলনি হট |রেব জাপান মুগ্ছবাজদের সঙ্গে যোগাযোগ 

প্রনি। করেন । ১৯৩৩ সালে ২১ সেপ্টেম্বব প'ইখগ্টাগে অগ্রি সংযোগের 

সাজানে ম মশার স্রযেগ নিষে নাসির] কমিউশি্ পমী ও ইন্থাদর্দের ওপর 

মত।চ।ব ওক পবে। নাৎপি ঝটিকা পাহিনাবু সঙ্গে ব'মউ নগ্ুদেব ব্রাস্তায বাস্তয় 

প্রচণ্ড সঘমচপে এক্ষতে একটি কথা পাপ পাখশে ভলো &খ যে. জার্ানীর 

পামউ ন& পাটি ৭)।সণ দের বিকদ্ধে “পিপলস ফ্রন্ট করাব জন্য সোশ্সাল 

ডিমোঞাটিক পার্টির কাছে আহ্বান জানিষেছিল। কিন্তু সোল্সাপ ডিমোক্রাটিক 

পাটি সে সমণ কমিউনিঞদের আহ্বান প্রতাখান কবেছে। এতে নাস পার্টি ও 

তাদেপ নেতা হটলার শাকশাপা হযেছে । ১৯৩১ সালে জাপান চীনেব মাঞ্চুবিষা 

দখন বণে। ১৯৩৫ সালে ফা।সঞ%গ ইতাপি আবিসে নষ। দখল করে । ১৯৩৬ সালের 

২৫ মে «1৮৪ জার্দান ৪ ইতালি স্পেনেগ বিক্ে সামণক হপ্ক্ষেপ শুক করে 

এবং স্পেনে গুহ মপল হযে যায় । ১৯৪১ সালেব জ্রন মাসে হিটলারের *সেনা- 

বাহিন সৌো।ভঘেত ইউনিযন আঞ্মন করে । 

ম্যস আঞ্মনের ঘটন। গুলোকে পধালোচনা কবপে দেখ। যায ধাসিজমের 

অন্তত্বক্কাল ১০ থেকে ১৫ প্ছরের বেশী নয। সঞক্লেরই জানা ১৪২২ সালে 

মুসে|।প ন ই তপিতে গ্রথম "াসিবাদ কাষেম কবেন। ববীকজ্নাথ ভারতবমেৰ 

লেখক শিক্পাদেব মধো প্রথম ব্যঞ্তি যিনি সর্বপ্রথম ফ্যা।মবস্দব বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা 

€ প্রতিব।দ জানয়েছিলেন। 

পশ্চিমধাংলায় সবের সন্ত্রাস'সম্পকে সকলেরই বাশ, আছে এব তা থেকে 

৮৩ 
৬) 

কি 
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কেমন করে আধা-ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল, তাও পশ্চিমবঙ্গবাসীরা দেখেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই ফ্যাসিবাদ বা! আধা-্1সিষ্টদ্ের করাল বপ সম্পর্কে সম্ক্ 

উপলদ্ধি করেছিলেন । একথা সঠিক যে রবীন্দ্রণীথ ১৯২৬ সালে মুসৌলিনির 
আমন্ত্রণে ইতাঁলি ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং ইতালির অতিথি হিসাবে সৌজগ্মুলক 

কিছু প্রশংসাও ক্যাসি ইতালিকে করেছিশেন । এব পরে স্ুইট্জীরল্যাণ্ডের 

জেনিতা ও জুরিখে গিয়ে রোম রোপা প্রমুখ মনীষী ও ইতালি থেকে পলা ঠক 

কিছু মানুষের কাছ থেকে ফ্যাসিজমের আসল চেহারাটা দেখতে পেলেন কিছুদিন 

পরে কবি 28001169505 0081191)১ এর মার্জ দুটি বিবুতি দিয়ে ফা!সবাদের 

চ্গিত্র উদঘাটন করলেন এবং তীব্র প্রতিবাদ জানালেন । ১৯২৬ সাল থেকে 

১৯৪১ সাল অথাৎ কবির মৃতাকাল পযন্ত ফ্াসিবাদের বিকপ্দে তিশি তীব্র 

প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ শুধু ধ্যাসিবাদের বিকদ্ছে বক্তৃত' বা বিবাণ্ণ 'দযেই চুপ করে হলেন 

না। তিনি তার কবিতায়, ছভায়, ছনিতে, নিবন্ধে, চঠিপ.এর মধ্যে দিয়ে যদ ৪ 

ফ্যাসিবাদের বিকদে তীব্র নিন্দা ও ধিক।র জাশযেছেন এবং সেহ সঙ্কে তন বস 

কামনা করে গেছেন । 

ইতালির কফ্যাসিজম যখন পবীন্্রনাথের নাম বাবহাব কাপ, "খন [তান 

খোলাখুলিভাবেই ইতালির মুসৌলিনির সঙ্গে সমস্ত সম্পক ছিন্ন কবপেন । ইতালির 

বন্ধুদের এবং সি. এফ. এন্ড্রংজের কাছে লেখ' চিঠিতে তিনি তার মত পরিবওনেন 

কথ' ব্যক্ত করেছেন | এন্ড্র,জের কাছে পেখা বণান্রনাথের চিঠিতে দেখ। যংচ্ছে 

এক জায়গায় তিনি বপছেন £ কার্সিবাদের পছ্ছতি ও শান্তির সঙ্গে সমগ্র মানবত। 

সংশ্লিষ্ট, এবং এ এক উদ্ভট কল্পন! যে আমি কখনো, এমন আন্দোলনকে সমথন 
করতে পরি যে-আন্দোশন কথা বলার স্বাধীনতাকে নিঙ্কমভাদে অবদমন কবে, 

এমন কিছু মানতে বাধ্য করে য| ব্যক্তির বিবেকেপ বিকঙে, চলে হিস 

ও গোপন অপরাধের রক্মাখ পথে । আমি একথ। বরে বারেই বলেছি, জাতায়- 

তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসী-চেতন। পশ্চিমের জা তিগুল্লি নিষ্ঠার সঙ্গে 

অন্শীলন করছে তা বিশ্বের পক্ষে বিপদ শ্ববপ ।১ 

১৯২৭ পালে আরি বাববুস ববীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি পাঠিয়ে একটি ক্যাসিব।দ- 

বিরোধী আনেদনে রবীন্দ্রনাথকে স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করেন । রবাজনাথ 

আবেদনে স্বাক্ষর করেন ৪ নিচের জবাপটি.পঠান।: 
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প্রিয় খন 
বলা নিশ্রয়োজন যে আপনার আবেনে আমার সহান্ভূতি আছে এবং আফ 

নিশ্চিত যে সভ্যতার গভীর থেকে হিংসার আকন্মিক বহিঃপ্রকাশে ধারা আতঙ্কিত 

সেই অজন্র মান্টধেব কণ্ঠ এই আবেদনে প্রকাশ পেষেছে। 

আ।দরম মাম্তখদেব বেলায় এমনটি আশ! ক" সঙ্গ৩ যে মানবের রক্তঝরানো। 

শপ্িপূজার অন্ঠষ্ঠানে তাদের বিশ্বাস থাকবে , ভযমিশ্রিত ভক্তি থাকবে সদ' উদ্চত 

প্রক্কীতিক শংকর প্রতি, যে শক তাব ।শকারকে দাসত্বের মু আজ্ছঞাবহাতায় গথমে 

বধ) কবে ও পরে মুগ্ধ কবে । এ ধরণের মানসিকতা থেকে একমানধ প্রকাশ পা 

তনা৩ক সচেতনতাখ মপণিপকত', যা কৈশোরেব চিন্তাহীন নিষ্ঠুরতার মতো! বডো 

হযে ওঠাব ভবিষাত দা ব বধতে পাবে তাব সংশোধনেব জন্য । কিন্ সংস্কৃতিবান 

মানুযের মধ্যে যখন এন্তৰপ বা।পার ঘটতে দেখ যাঁষ, তখন প্রমাণিত হয় বার্ধক্যের 

দ্বিতয শৈশব পাশব প্রবৃত্তির কাছে যে বার্ধক্য তার নিয়ন্থণ হারিয়েছে । তার 

লোভের মূলে থাকে আবেগপ্রবণ তাকণ্য ণয়, আুদক্ষ রকমের ।শবিবেকী নিরেট 

বাধক্য। তাপ ম্পর্শ হযে ওঠে দ্বষিত, কেনন। তার অন্তস্থল থেকে নির্গত নিশ্বাসে 

থাকে ক্ষয ও মৃত্যু অস্বাস্থ্যকণ ঘ্রাণ আর তার বহিঃস্থ ত্বক ফুলে ওঠে ও পচন- 

শীলতাগ উল্লসিত চমকে ঝাকঝক কবে | 

অতএব এই ঘটনা আমি ম।ননিতি যে এমন সব ম।নষ আছেন যীরা এখনো 

মান্তষে উচ্চতব [নযতিতে বিশ্বাস রাখেন এবং ধাবা তাদের দুঃখ ভোগের মধ্যে 

দিযে প্রমাণ দিচ্ছেন যে নিজেব বিকুৃতির বিকছ্ছে লডাই করতে সদীপ্রস্তত মানুষের 

আত্মা অমব | 

আপনার প্রস্তাব মান্তজাতিক সমালোচনামূলক পাত্রকা 'মদ'-এ মাঝে মাঝে, 

গেখাব জন্য আমাকে বলেছেন । যখন একটু অবসর পাবো কথাটা আমার মনে 

থাববে, তবে ব্যস যতো পাডছে অবসরও কমছে ।২ 

এ প্রলঙ্গে এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যে ১৯৩৬ পানের ৩ সেপ্টেম্বর 

ক্রসেল্সএ যো বশ্বশা[স্ত সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে পন! রোলার আহ্বানে যে 

ইস্তাহাগটি প্রেরিত হ্য, তাতে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লেখক, শিল্পী ও 

মনাধীরা স্বাক্ষর কবেছিলেন। এই ইস্তাহারটির মীধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 

আয়োজনে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল । অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 

ইস্তাহারটিতে খ্বাক্ষব $রেছেন। 
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স্পেনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়ে ওঠেন । স্পেনের ঘটনার” 
পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লীগের সভাপতি হিসাবে ব্ববীন্দ্রনাথ 

একটি বিবৃতি প্রচার করেন। সেটি এপ: স্পেনে আজ বিশ্ব-সভাতা 

পদদলিত । স্পেনের জনগণের গণতা'স্ত্রক সরকারের বিকদ্ধে 'ফ্রাঙ্কো? বিদ্রোহের 

প্রজা উডিয়েছে। অর্থ ও জনবল দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে আন্কজীতিক 
ফ্যামিবাদ । স্পেনের স্থন্দর সমতপতুমি যূর ও বিদেশী সেনাবাহিশ। দখল করে 
নিচ্ছে, সঙ্গে থাকছে মৃত্যু ক্ষুধা ও দুর্দশা । 

শিল্প সংস্কৃতির গৌরবকেন্জ্র মাদ্রিদ জলছে। বিদ্রোহীদের বোমাব আঘাতে 

বিধ্বস্ত হচ্ছে তাব শিল্পের অমূল্য সম্পদ। হাসপাতাল ও ক্রেশও রেহাই পায় 
নি। নারী ও শিশুদের খুন কর। হচ্ছে , গৃহহারা ও নিঃস্ব করা তচ্ছে। 

আন্ুর্জাতিক ফামিবাদের এই প্রপণকর বন্যাকে রোধ করতেই হবে। ম্পেনে 

যে তামসিকতা, যে জাতিগত কুসংস্কার, যে লুগন ও যুদ্দেব গৌরব প্রাত্ার 

অমান্তধিক পুন প্রচে্।! চলেছে । তাকে চডান্য প্রত্যাখাতে স্ত্ধ কবতে হবে। 

বববতার প্রাবনে নিমজ্জিত হওগার অ.গেই সভাত।কে রক্ষা কবতে হবে। 

ম্পেনেৰ জনগণের চুভান্ত পরাক্ষ' ও দুঃখভোগেব মুছতে মাশবতার ববেবেখ 

কাছে আমি আবেদন করছি । স্পেনের গণফরণ্টের পাশে দাডন, জনগণের 

সরকারকে সাহায্য ককন, লক্ষ কে ধন তুলুন _এুতিক্রিয়া দূর হ৪ " লাখে 

লাখে এগিয়ে আনুন গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভাত ও সস্ত্তি বক্ষায |৩ 

চাঁনে জাপ-আক্রমণের স্চনাকাণ থেকেই ক বজ।পানকে আব ভাবায 'শনা' 

ও ভত্না করেছেন। 

রবান্্রনাথ মবাক হয়ে যখন দেখলেন প্রথল পরাক্রমশালা বা্গুণ যেমন 

ইংলও, ফ্রান্স, আমেরিকা যুদ্ধবাজ ধশামিছদের পৈশাচিক আঞমণের নারব দর্শক, 
তখন তিনি কেমন যেন অশান্ত ও খিক্ষুব্। হয়ে উঠলেন এবং এসব শক্তিধর বা? 

গুলির তীব্র সমালোচন' করশেন। তিনি বললেন £ আজ চাঁনে কত শিশু 

নারী, কত নিরপরাধ গ্রথমের লোক দুর্গতিগ্রস্ত যখন তার বর্ণন। পি স্ৃংকম্প 

উপস্থিত হয় ।? 

কবি চীনে জাপানী সামাজ্যবাদের পৈশ[চক 'প'সলীলার বিকগ্ছে তাত্র নিন্দা 

ও গ্রতিবাদ জানিয়ে বলেন £ চীনের প্রতি নিষ্ট্র অত্যাচারে আজ আমাদের 
হৃদয় উতপীডিত। কিন্তু, আমাদের কী দরকার আছে? আমরা কী করতে 
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পাবি? আমরা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি । কিন্তু বল! যেতে পারে, নিন্দা করে 

কী লাভ? এই ছুখবোধ-ছারা দানবের বিরুদ্ধে স্বণা প্রকাশ করে, আমরাও সেই 

সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি--এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও ন্ষ্টির কাজ । আমাদের 

অঞ্গ নেই, কিন্তু আমাদের মন আছে । আমরা লডাই না কবতে পারি, কিন্ত 

এ কথা ঘি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মেব দাবা আপাতত যতই উন্নতি 

হোক তাব মূলে আছে বিনাশ-_যদি একথা বিশ্বত না হই যে মানব-ইতিহাসের 

মূলে কণ্যাণেব শক্তি কাজ করছে-_একথা মেশে নিষ্ষে সেই কল্যাণের পক্ষে 

আমাদের বকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ কবি । আমাদেব মেসিনগান নেই, কিন্ত 

আম।দেব [চস্তা আছে তার মূলা যতট্ুকুই হোক, তাকে আমরা মহতের দিকে 

পণোগ করব |৫ 

একথা সকলেব জানা, চীনের বুকে জাপানের ধ্যাপিবাদা আক্রমণের নিন্দা 

করেছেন ববীন্দ্রনাথ । এখং তিনি এর জন্য সাহায্য প্রেরণেব আবেদনও 

কবেছেন । জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব পত্রবিতর্কও হয়েছে । 

দশ সষ্টদ্দের আগ্রাসনের বিরুদে তীব্র ঘবণ। ও ক্ষোভ প্রকাশ বরে এ সমযে কাব 

সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন এব, প্রীন্তিকের সেই ছুটি অমব কবিতা রচনা করে 

ছিলেন (২৫শে |ডসেম্বপ, ১২৩৭ ), শাগনব চাক দক চো লিতেছে বিষাক্ত 

নিশ্বাস / শা ্ব ললিত বাণী শোনাইবে বাথ পরহাসপ বিদীয নেবার আগে 

তাই ডাক দিযে যাই দানবের সাথে যাব সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘপ্নে 

ঘবে | 

প্রান্তিকের 'মপপ কবিতাটির ম্মরণায কয়েকটি চরণ * মহাকাল সি,হাসনে / 

সমাসীন বিচাবব শক দাও শক্তি দাও মোরে, / কঠে| মোৰ আনো ব্রজবাণী, 

শিশ্তুধাতী নাবীঘাতী বৃখসত ব'ভঙস' পবে ধিক্কাৎ হানতে পাত্র যেন 

[নিতাকাল রবে যা স্পন্দিত নজ্জাতুর এতিহোগ / হৎস্পন্দণন, বক ভযাত্ত এ 

শঙ্ধলিত যুগ যবে নিঃশতদ প্রচ্ছম হব আপন চিন্তাব ভন্ততশে । 

রবীন্দ্রনথ কোনদিন বিশ্বৃত হননি ফ্য।মিজম হচ্ছে পৃ'থবতে সবচেষে বড শন্র 

এবং সমস্ত অনৈক্য ভূলে তাকে পরাস্ত ববে মানৰ সভ।তাকে রক্ষা করতে হবে। 

সেটিই হচ্ছে মানবতার মহত্ব কাজ। ১৯৪১ সালেব ২২ জন হিটশার যখন 

সোভিষেত দেশ আকমণ করেন, তখন কবি গুকতব অন্ুস্থ । শান্ঠিনকেতনে এ 

খবর পাবার পর তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই কবিকে 
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কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এই সময়েই কলকাতায় সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ 

গঠন করা হয়। উক্ত সংগঠনের কর্মকর্তারা কৰিকে নিয়ে আসার দিন তিনেক 
পরে দেখা করতে গেপে তিনি আশ্বাস দেন যে একটু হ্স্থ হলেই সোভিয়েত সুহৃদ 
সংঘের অন্যতম পুঈপোষক পে কাজ করবেন । 

সোভিযেত রাশিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তা 
তব সর্বশেষ ভাষণ “সভ্যতার সংকটের” মধ্যে পাওয়া যায় । 

রবীন্দ্রনাথ তাব বিপুল স্ষ্টির শ্রঞ্ণ থেকে শেষ পযন্ত যে কোন স২ক্টজনক 
অবস্থায ফ্যাপিবাদের বিক্দ্ধে অজন্রবার কলম ধরেছেন । 

-৯৩৮ সনে 'জন্মদিন' কবিতা তিনি ফ্যাসিজমের বিক্ছে বোধাগ্সি বযণ 

করেছেন * মান্তষের দেবতাবে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবত। ববর মুখ বিবরে 

তারে হান্তা হেনে যব, বলে যাব, এ প্রহসনের / মধ্য অস্কে অকন্মাৎ হবে শোপ 

ছুট স্বপনের / নাটোর কবর রূপে বাকি শুধু রবে ভম্মরাশি / দধ্ধ শেষ মশালে 
আব আনুষ্টের অট্রহাসি | 

পৃশ্চিমবাংলায় সত্তরের লগ্াস আলোচন! করলে দেখ যায জামানীতে হিটপ।বের 

আমলে সন্থাসের মাধ্যমে যেভাবে ফ্যাসিজমের আমদানী হযে ছিল, ঠিক সেভাবেই 

ভারতের মত গণতাঙ্িক দেশেব ক্ষুদ্র রাজা পশ্চিমবাশ্লায সন্ত্রাসে মাধ্যমে আধ 

ফা[সজম কায়েম হয়েন্ছিল। এখানে নুশংসতম অত্যাচার নিবিবাদ হত্যা, পৈশাচিক 

গণহত্য। সংগঠিত হযেছে | সন্বরের দশক পশ্চিমবাংলার হাতহ।সে এক কপস্কম্য 
অধ্যায। পশ্চমবাংশার মাননকে [তরিশের বা চলিশের দশকেব জাগানাতে 

যাবার প্রযেজন নেই । কারণ তাঁর। দেখেছেন কিভাবে তৎকালীন সদ্দাথ শ কর 

রাক্ের নেতৃত্বাধীন ক" সরকার দেশ শাসনের নামে ফ্যাসিষ্ন্থণভ অত্যাচার 

চালিয়েছে । 

এ সময় যে সব ঘটন। ঘটেছিল, তাতে ভারতীষ পুলিশে শন্মতম চেহাব। 

বেরয়ে পড়েছে | জোণাব ম্রো পনদদেব ওপর শাসকশ্রেণার জঘন্য অতাচার 

চলেছে । তাছাড। নারী নিষাতনের যে লব ঘটনা জানা যাঁষ, তা পবাধীশ ৬৩৩ 

সরুকারকেও পক্জ। দেবে । ম! বোশেদের সেদিনের বুককাট। কান্না অনেকে শুনতে 

পাননি । কারণ মিথ্যা প্রচার অতান্ত চডাস্গরে ধ্বনিত হয়েছিল । 

সন্দরের সম্থাসের বলি হয়েছিপ হাজার হাজার মান্তষ। অনেককে বাড ঘর 
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ছেডে চলে যেতে হযেছে। খন খুন হযেছে । আবার অনেকে চাকুর'চ্যুত 

হযেছেন। কেউ কেউ চাকুরী ছাডতে বাধ্য হযেছেন । সেদিন বাক্-ন্বাধীনতা বপে 

কিছু ছিল না। 

১৯৭১ সাপের ১৭ মাচ থেকে ৩০ অক্টোবর পযন্ত সবকার? হিসাবে পাওষা। 

যাঁ পশ্চিমবঙ্গে “সংঘর্ষে ৮ মৃত্যু ঘটেছে ১০২ জনের । প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রে 

দেখা যেত পুলিশের সাথে সংঘর্ষে উগ্রপন্থীদের মুত্তা ঘটেছে । আসলে পুপিশ 

গ্রেপ্তারের পর্ণ কোথ।ও নিষে গিষে ব। থান। হাজতে ঠাণ্ডা মাথায় খতম করেছে বু 

র(জনৈতিক কর্মীকে | কোন কোন খাজনৈতিক কমীর মাথ।য দলের নাম খোদ।ই 

বরে দেওয়া হয |৯ 

গৌরকিশোব ঘে।ধ একজন ।নভীক সাংবাদিক | তিনি “দেশ পত্রিকায 
বপদশীর সংবাদ ভাষ্য” ফিচাবে পিখে।ছলেন £ একজন গণতন্ত্রবাদ হিসেবে 

পুলিশের এই নিবাক পাইকারী নুশংসতাকে এব সংবিধান বিবোধ* কাযক্পাপকে 

দ্বার্থহীন ভাষাষ [ধক্কার দিই । গণতা।ম্বক ব্যবস্থার মধ্যে সন্ত্রাস দমনের উপয্ম 

নেহ,' একথা তাদের কে বলেছে ?১০ 

এব কয় বলা যাষ, সত্তরের পশ্চিমবাংপার জেল গুলো হযে উঠেছিল ঘমরাজের 

কীবাঁগাব । যুবশ্তিকে ভেঙ্গে ৩ছনছ করে পশ্চিমপাংলার ঘরে ঘরে সন্ত্রাসের 

কালোছ্ছায নেমে এসেছিল। সেদিন আধা-্যাসি বাহিনী সমস্ত রকম 

প্রগাতশীশ যুব আন্দোপনকে স্তপ্ধ কপতে চেযোঁছপ। শাসকগোষ্ঠী প্রগতিশীল 
বাজনণ [তকে পবস করে দেবার জন্য ভেঙ্গে পড়া সমাজ ব্যবস্থার শোনা ধরা 

দেওব।লে ১নকাম শুক কবল । যুবশ'ভুকে ধব স করে দেবার জন্য বিকৃত রুচির 

ঘৌন সাাহতোর প্রকাশনা, 'যুপবাণী'ব প্রচাব, অপসংস্কৃতির ঢাপাও স্থযোগ হি 

কথা হল। শ্ররু হলো ক্যাবারে নৃত্য, অশ্লীল নাটক, পন্োগ্রাফার ছড়াছড়ি, 

কয়েকটা ইংরাজা “মড পত্রিকা” এসে প্যাসন বদলে দিল | 

সন্তরেব সেই সন্ত্রাসের দিনে রবান্দ্রণ।থেরও অনেক কবিত ও গানের ওপর 

আণমণ শুক তযেছিন। বুখ।জরনাথ সত্তবেব পাশ্চমবাংলা দেখেনান । তান 

জাবিত থাকলে এব দেশীয় শাসকের আখ।-ক্যাসিষ্ট সন্ত্রাস দেখলে শিউবে উঠতেন । 

তার হৃদয উ২পী।ঙও হয়ে উঠত | |কন্ত দুখের বিধফ তথাক থত বুদ্ধজীবীদের 

অনেকেই সঞ্রের দশকে তাদের কতা পাশন করেন শি। অথচ পরাধীন দেশের 

নাগারক হযেও কবি ববীজ্জ্রনাথ ক্যািজমের জন্মপগ্ন থেকেই তার লেখনী ধরেছেন 
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এবং মৃত্যুর শেষদিন পথন্ত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন । সত্তরের 

পশ্চিমবাংলায় যখন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের মত 

একজন কবির বড় বেশী প্রয়োজন ছিল, যিনি বলতে পারতেন £ নিরর্থ হাহ।কীরে / 

দয়ো ন৷ দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে । / পাপের এ সঞ্চয় / সবনাশের পাগলের 

হ।তে / আগে হয়ে যাক ক্ষয় । বিষম ছুঃখে ব্রণের পিও / বিদীর্ণ হয়ে, তার / 

কলুষপুঞ্ত করে দিক উদগার | / ধরার বক্ষ চিরিয়া! চলুক বিজ্ঞানী হাডগিলা / 
ব্ুক্তসিক্ত লুন্ধ নখর / একদিন হবে টিলা ।৯১ 

সত্তরের পশ্চিম্বাংলার সন্ত্রাস পধালোচনা করলে একটা কথা স্বাভাবিক ভাবেই 
মনে হয় যে, সে সময় মানুষজন হতভঞ্গ হয়ে গিয়েছিলেন | বাক্তি-স্বধীনত। বাংলার 

মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিবীসিত হয়েছিপ। যখন জেপের মধো নিব 
বন্দীদের ওপর গুলি বধিত হচ্ছে, তখন মানুষ নিভীকভাবে প্রতিবাদ করতে 

সাহসও পায়নি । রবান্দনাথ জাললিয়ানওয়ালাবাগের হতাকাণ্ডের প্রতিপাদে শুধু 

সোচ্চার হয়েই ক্ষান্ত হননি, সেইসঙ্গে তিনি ইংবেজের দেয়! 'শ্ার" (নাইট 

উপাধিও ফিরিয়ে দয়েছিলেন | কিন্ত আশ্চযের বিষয় এই যে সক্গনের দশকে 

স্বদ্দেশীয় শোষকরা যখন সন্থাস কষ্টি করে নর্মম ভাবে মানবের গুপব গ্রল চাপিয়ে 

হতালীল! চ।লাচ্ছিল, তখন পদ্মভুঁ্ণ বা পদ্দবিভূষণ পাওয়। ছেশেদ একজন ক 

সন্তান ব। বুদ্ধিজীব'কেও এ সকল উপার্ধ ফিরিয়ে দিতে দেখ। গেপ ন।। বে 

একথ। উল্লেখ না' করলেই নয যে সেদিন প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পশবা ধা। সজমের 

বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিশেন এব* মানধকে সতর্ক করে যাচ্ছিলেন | সে দন 

বিভিন্নভাবে ভারা অন্যায় অহাচাব্রের প্রতিলাদ করতে 'দ্বধ। করেননি১১ 

অনেকে ন্িধা তন ভোগ করেছেন । 

এ প্রসঙ্গে একথ' ভ্ুললে চলবে ন। যে ভাব্রতণষের তথ' পশ্চিমব্লার 

রাজনৈতিক পটপরিবঙ্ন দেখা গেল সন্গরের দশকের শেষভাগে অর্থা২ ১৯৭৭ 

সালে। পশ্চিমবঙ্গে যখন ১৯৭১ সাল থেকে সম্থসের মাধামে আপ] ঘ্যাসিষ্ 

কায়দ্বায় মাহষের গণতান্ত্রিক অধিক্টার কেডে নেওয়৷ হয়েছিণ, তখন ভারতবযের 

মন্যান্য প্রান্তের মানুষ তা পুরোপুপ্রি উপলব্ধি করতে পারেননি । বন্ধ যখন ১৯৭৫ 

সালে জরুরী অবস্থার মাধামে ভারতের শাসকশ্রেণী মান্তষের সমস্ত বাক্-স্ব।ধীনতা 
কেডে নিয়েছিল, তখন ভারতবর্ষের মানব বুঝেছিণেন যে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার 

ক্বরূপ কি। সেই সময় থেকে ফ্যাসিবাদী ভারত সরকারকে উৎখাত কণার প্রস্ততি 
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ভারতের মানুষ নিতে আরম্ভ করশেন। কংসের কারাগারে ষেমন অত্যাচারী কংসকে 

নিধন করখার জন্বা শ্রীরুষ্ণেব জন্ম হযেছিল, সেইরকম তদানীন্তন আধা-ক্যাসিবাদী 

শাসকদের উৎখাত ববার জন্ত তাদের বিক্জ হিসাবে জনতাদলের আবির 

ঘটপ। যদিও সেইসমযবার ভ।বতের শাসকশ্রেণা শ্রেণাচরিত্র এবং জনতার্দলের 

শ্রেণীচবিভ্রের মধ্যে কোন পার্থকা ছিল না, তবু ১৯৭৭ সালে যখন ভারতের 

মানুষ ভোটাধিকাব প্রয়োগ করবার স্থযেগ পেলেন, সে মুহুর্তে তাবা ভাবতবর্ষে 

রাজনৈতিক পটপরিব্ন ঘটিযে জনত!দূলেব ওপব শাসনভাব হ্যস্ত করলেন । এরা 

ক্ষমতাঁষ এসেই কেন্দ্রের অধান ছাটাই কদাবাদের চাকুরা ঝরিয়ে দিলেন । পরে 

এদেব নিজেদেখ মধো বিবাদ বিসঙ্গদের ফলে বেন্দরে এরা জনত সবকাব টিকিয়ে 

পাথতে সক্ষম হলেন না। 

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কন্ত ভারতবষেপ্ অন্যান্ত স্থানেব তুপনাষ অনেক বেশী 

রাজনৈতিক সচেঙশ তার পরিচষয দিযেছেন । এখানে ১৯৭৭ সালে কাষেম হযেছে 

জনগণের ছ।ব! নিবাচি ত বামক্রণ্ট সবকাব । এব! এসে প্রধান যে কাজ করেছিলেন, 

তা হণ বিনাবিচাবে সমস্ত বন্দ দ্বের মুক্তিদান | সেইসঙ্গে মানুষের সন বলকম 

গণতা।স্রক আন পৰে প্বিষে দিযে এক অভূতপূর্ব নজির কষ্টি করেছেন । পশ্চিম 

বাংলার মান আবখধ নিজ 'নজ ক্ষেত্রে নিজেদের সংগঠিত কবাব সুযোগ 

পেয়েছেন । তাই দেখা যষ, এখানে শ্র মক, কষক, ধমচাপা এবং সকল জ্তবের 

শিক্ষকবা ট্রেডইউনিযন কখবাব ্বার্ধানতা পেলেন । একথা মকলেবই জানা যে, 

শিক্ষক ও সবকাব। কমচাঁবী 111 0919194 [9৩916 হিসাবে ট্রেডইউনিয়ন 

করার অবিকারা নন, তথাপি পাশ্চমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে গণওন্কে বিশ্বাপা সবকাব 

হওয়ায় তাব। স্বাধীনভাবে ট্রেউইউনিধনেব কাজ চালাতে আবস্ভ করলেন | *১৭৯৭০ 

থেকে ১৯৭৬ সালেব কালোদিনগুলো অপসাধিত হতে থাকলো । মানুষ বিবেক 

অনুযাধী নিজেদেপ চলাব পথ পেষে গেলেন । পশ্চিমধাংলাব মান্তষ চিরকাল 

যুক্তিণাদী মানসিকতা বিশ্বাসী | যনে বাখা দবকাঁর এই খাংলাব মাটিতে মুক্তি- 

যুগের পথিকঁৎ ডিবো জিও জন্মেছিলেন । 

পশ্চিমবঙ্গে সন্থসবাদ ন্বায়'ভাবে আস'ন হতে পারেনি । আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী 

সন্ত্রাসমুক্ত বাতাবরণে চলাফেরা করতে পাবছেন। আগামী দিনে এই সম্ত্রাসমুক্ত 

আবহাওষাকে চোখের মণির মত টিকিয়ে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই | 
সর্বশেষে একটি কথ। সকলেরই মনে বাখা দবকার ফ্যাসিবাদ এখং সন্ত্রাসবাদের 
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বিরুদ্ধে দলমত নিধিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং জনমনে এদের স্বরূপ 
উদঘাটন করতে হবে। এরজন্ই প্রয়োজন এবীন্ত্রনাথেব ধ্যাসিবিরোধী ভূমিকাকে 

তুলে ধরা । তবেই মানবতাবাদী কৰি প্রবীন্দ্রনীথ আপামব জনসাধারণেব কাছে 
পৌছতে পারবেন এবং তখনই তিনি হয়ে উঠবেন শোষিত ম15যের প্রকৃত বন্ধু। 

আজকের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সগ্থাসুবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ জেগে উঠেছে, 

পশ্চিমবঙ্গে গোর্থাল্যাপ্ডপন্বীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুক কবে দিষেছে। 

ফ্যাসিবাদও তার পথ পেয়ে যাবে যে কোন মৃহ্তে । তবে আশাব কথ এই যে, 

রবীক্্রনাথেব মত ধশ(সি-বিরৌধী কবি যে মাটিতে জন্মেছিলেন এবং ভাবতের প্রথম 

পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, যিনি বিশ্বে ফ্যাসিবাদেব আ'বর্ভাবলগ্নে ভাপ কপম ধরেছেন, 

সেখানে সম্ত্রীনবাদ শিচ্ছিন্নতাবাদ এবং খ্যাসিবাদের স্থান করে ।নতে যথেষ্ট বেগ 

পেতে হবে। এরই মধ্যে সাধারণ মানষের সংগে পশ্চিমব! পার বুদিজীবরা এই 

বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসণাদের বিকদ্ধে সোচ্চার হযেছেন। হিজল জেল যখন ।নরগ্ 

বন্দীদের ওপর পরাধান ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কারারক্ষার' গুল চালিয়েছিল, 

রবীন্দ্রনাথ সে সময় অনুস্থ শরীবে দেশের অগণিত মাহষেন সাথে মন্তমেণ্টেব 

পাদদেশে এসে ভাষণ দান করে প্রতিপাদ জানিযোছলেন । পাংশার মানুষ 

সেইরকম অমিতবিক্রমে এই অস্ত শক্তির মোকাবিল কপ সক্ষম হবে বলে আশা 

করা যায়| বিশেষ করে যে প্রগতিশীপ বুদ্ধিজীবিব! বব"ন্দ্রনাথেব উন্তরক্করীরূপে 

বারে বারে অন্যাষ বিচারের বিকদ্ধে তাদেব কপম ধরেছেন এব, যার! প্রগতিশীপ 

শিল্পাগোষ্ঠীর নন, "তার।৪ প্রতিবাদে মুখর হবেন, এ আশ পর যাষ | 

সূত্র নির্দেশিকা 
১ মাঞ্চেষ্টার গ।ভিযান, ৫ আগগু, ১৯২৬ । ইংরেজা থেকে অনুদিত | প্রসঙ্গত 

বাংলার ফ্যাশি্ বিরোধ এতিহ্া . ১৯৭৫ ], পৃঃ ৫-৬ জবা | 

২ বেশ্বভারতী কোযাটাপি, জুলাই ১৯১৭, পৃঃ ১৯২-১৯৩ 1 ইংরাজী থেকে 

ভাষান্তর | | পঃ ৮৯ । 

৩ বাংলার ফ্যাশিস্ট বিবোধা এতিস্থ, মনীধ। ১৯৭৭, পৃঃ ১৭-১৫ | 

৪. বাংপার ফা।শিসবিরোধা এতিহা / মনীষা [ ১৯৭৫ 1১ পৃ ১৭-১৮ | 

৫. মাসিক প্রবাসা মাঘ, ১৯৪৪ পঃ ৫৬-৫৭। দ্রব্য £ বাংলার ফ্যাশিস্ট 

বিরোধ এতিহা । এ পঃ ১৮-১৯। 
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৬. প্রান্তিক “ রবীন্দ্রনাথ £ ১৭ সংখাক কবিত! | 

৭, জন্মদিন কবিতা । 

৮. যুগান্তর, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১ । 

ও. 10010155 121)00180%, 19 ১619. 1971 

১৭. সাপ্ঠহিক দেশ, ৩০ মে, ১৮৭৭ 

১১. প্রায়শ্চিন্ত, রবাক্দ্রশাথ, ১৩৪৫ [ ১৭ আশ্বিন ?, ১৯৩৮ | 

১২. গণতান্তিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনা ও গণনাট্য সংঘ | 

সহায়ক গ্রন্ছপপ্তী 

১. বাংলার ফাশিস্ট-বিরোধী এঁভিহ £ মনীষ প্রকাশিত, ১৯৭৫। 
২. সাহিত্য সংস্কৃতি ও নারীসমাজ / অন্তশীলা দাশগুপ্ত, ১৯৮৩৬। 
৩. ফ্যাসিজম কিভাবে আসে “ কল্পতরু সেনগুপ্লু, ১৯৭২ । 

৪. পুলিশী সন্ত্রাসে পশ্চিমবাংধলা, ১৯৭৭ | 

৫. নন্দন, শারদ সংকলন, ১৩৯১ । 

৬. যুবমানস, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, মে- 
জুন, ১৯৮৫ | 
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নেপাল মজুমদার 

বন্দীহত্য। বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ 
রাজনৈতিক বন্ঈমুক্তি এবং বান্তি স্বাধীনতা ও গণতাত্ত্রক অধিকার বক্ষ।র 

দাবতে সারা ভারতে মজ্যধদ্ধ অ'ন্দোলন শপ হয় ১৯৩৬ সাশেব গুলাই-আ গস 

মাস থেকে । এই সময়ই “সারা ভারত ব্যক্তি-স্বাধানতা সমঘ' (444 £%1/5 

০222 £26471225 1 (7%29% ) গঠিত হয়। ্বয়ং ববাজ্নাথ তর “অনারাব" 

প্রেসিডে্ট” নির্বাচিত হন, আর নসরোজিনী নাইড় হন এব চেয়ারম্যান । 

জুলাইয়ের শুরুতেই বাংলা এর একটি সাংগঠ'নক কামটি গণি 5 হয | 

উল্লেখযোগা, বা্লায় কিম্ক এর বহু আগেই বন্দীমুক্কি এবং পাক্তি-স্বাধীনণা 

রক্ষার দাবিতে সঙ্ঘবন্ধ আন্দোপন শ্রক হয়। ১৯৩১ সাথের ২৬ সেপ্টে 

হিজলার গুলা চাপনোর প্রতিবাদে মক্রমেণ্টের নীচে যে বিক্ষে5 সভাষ খবান্দ্রণাথ 

তার এতিহামিক ভাষণ পাঠ বেন, সেই লভাতেই পাজনৈততিক বন্দমুক্তি ও বা 

স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ একটি নাগ'রক কমটি গঠিত হয়১ | স্বয়ং ডা; লালপ৪ন 
সরকার এ সভায় যে'কনটি প্রপ্ত$ৰ উথ পন করেন, তব শে নটি ছিপ এই £ 

(৩) কপিকাতার নাগ রকগণেৰ অভিমত এই যে, যে আইনের বলে শাসন 

কতৃপক্ষের হাতে বিনাবিচারে লোককে অনির্দি্ুকাপের জন্য আটক রাখিবার 

অধিকার দান করা হইয়াছে, এপ আইন মকল সভা শ।সনত্রেণ মুশন।তির এবং 

যে আইনের বলে হিজলার এই পুশংসতী সম্ভবপর ইশ, উহাতে শাষন অধকারের 

বিধম অপব্যবহার হইয়াছে । 

(৪) করপকাতার নাগ।রকগণের এই সভ। দ।পা জশাইতঠেছন যে) [জপ রর 

বাপার সম্পর্কে জনগণের শ্রদ্ধাসম্পন্ন একটি ক'মটি দ্বারা অবিপন্ধে তদন্ঘ করান 

হউক | | 

(৫) (১) বাংলার নাগরিকগণের স্বাধীনত| রক্ষার জঙ্য, (২) এই ধরণের 

আইন পক্ণ বাতিল ক।রয়! দিবার জন্া, (৩) বাংলায় যাহাতে আর একপ নৃশংস 

রূগ্ড প; ঘটি তাহার ব্যবস্থার জন্য, (৪) রাজবনাদের ও তাহাদের পারবারবর্গের 
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যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সম্পূরণের জন্য এবং চট্টগ্রামে বিপন্ন অত্যাচারিতদিগের 
কষ্টের লাঘবের সক্প ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ও এ জগত অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি 

কমিটি গঠিত হউক | 

উল্লেখযোগ, হিজলাব ঘটন!প পর কংগ্রেসের সেনপ্রঞ্ধ ও শ্থভাষপন্থীদের 

অন্তবিবোধের অবসান ঘটে এবং উভয় গোষ্ঠীর মিপিত উদ্যোগেই এ দিনই 
সভাগ্তলে উপরোক্ত কমিটি গঠিত ও কমিটিব সদশ্তদের নাম ঘোষিত হয়। স্বযং 
রবান্দ্রনাথ হপেন এই কমিটির প্রেসিডেন্ট । ক।মটির অন্যান্য সাদস্থার। হলেন £ 

আচান প্রকুল্লচন্দ্র, ডা ন'লবতন সরকার, শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, জে এম সেনগ্প্ত, 

স্থভাখটন্্র, পাবেন শাসমল, হুশনা গোস্বামা প্রমুখ আরও কষেক্জন গণ্যমান্য 

বাক্তি | 

কিন্ক সবচেয়ে শজ্জ' ও পরিতাপের কথ। এই যে হিজলীর গুলি চালনার 

প্রথঙণাদে দ।খ কপ পণপ্ত ক'গ্রেস গুয়াকি কমিটি থেকে কোন ।বকৃতি কিব' 
প্রস্তাবও গ্রহণ পবা হলো না। ৯৬ সেপ্টেম্বরের এ এ্তিহাসিক সভাতে 
নবেদ্বনারায়ণ চঞ্বতী এই দকে সকলের দষ্টি আকর্ষণ করে হাই কমাণ্ডের 

সমলোচন। করলেন । এই ঘটন।র প্রায় মাস দেডেক পর ওযাকিং কমিটি অবশ্য 

[হজপ ব পলিচাপনার শিন্দ। করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ কবে । রামানন্দবাবু তাব্র 

শ্রেধষের অঙ্গে 'মঙান রিক্যু'তে মন্তবা করলেন £ 89016119065 (1010 0691, 

৬৬1৩1) ৯৭11 1৯806] ১1৫ 90770311705 ৭2০ 079 10001116৮০১ 

00799 111] (1161 09০20১৩ 1170 00081055 41110110169 11) 73010691 179৫ 

1101 01৬০1) 11117 170909007 20০9৮0 01059 09171916 ০৬০75 (01002) 

[116 13017719% ৭17 061)০1 0911199 17005 11986 [0001151169 170৬১ 

1918111)6 111910(9)) 101১ %/014১ ১০৫০০ 11165 17191) 16101165 01 (16 

১০০16191% 01 91966 00111701911) 10011101761) (1106 1) 1190. 100 00০121 

111001171701011২, 

এর অল্পকাল পরেই গোলটেবিল ধৈঠকেপ ব্যর্থতা এব গান্ধীজীর দেশে 

প্রত্যাগমন | পুনরায় সংগ্রাম সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। জওহরলাল, খা ভ্রাতৃদ্ধয় 

প্রস্থখ কযেকজন নেতা গান্ধীজী ফেরাব আগেই গ্রেপ্ধাব হন। ২ জানুয়ারি 

স্ভাষচশ্্র এবং ৩ জাগয়।রি শ্বয়; গান্ধীজ। গ্রেপ্তাব হলেন । কলকাতা তখন 

রবীন্ত্র জন্মোংসব ( ৭০ বৎসরপৃতি ) ও মেলা চপছে , খবর পেষেঈ কবি সমস্ত 
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অন্ষ্ঠানস্থচী বাতিল করে দিলেন । এ দিনই তিনি গাদ্ধীজী প্রমুখ নেতাদের 

প্রতিবাদে এক বিবৃতি দিলেন । দেশের সমস্ত পত্রপত্তিকায় তা প্রকাশিত হয়। 

এরপর ওয়াকিং কমিটির সব নেতাই এবং সেই সঙ্গে দেশের ছোট-বড অজঙ্দু 

কমী গ্রেপ্তার হপেন। ১৯৩০ সাপ থেকেই বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রবগ 

হয়েছিল, এই সময় তা প্রব্শতর হয় । 'অভিন্যান্স-এর পর আন্দোশনকে দমন 
করার চেষ্টা হয়। পুলিসের অত্যাচীর ও পীডনের মাত্রা ছাঁডিয়ে গেল । 

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। ইংরেজ সরকারেব 

এই হিংস্র দমননীতির বিকদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বিলেতের প্রধানমন্ী 
ম্যাকৃভোনান্ডকে নিম্বলিখিত তাববাতাটি পাঠালেন 2 7100 ১০750107191 [000115% 

91 1001501170110966 16101955101 06115 00119/৩ 0১ 17012]. 000৮ €17- 

11011. 5021011)8 ৮/101 11001190100 01 11011211798)) 1১1109 11601 

[017205 10. 02051106 19617719116101 01161700010 01 001 [001010 1077 9০১1৩ 

17210110 10 950610615 ৫1000110017 5 (09 ০০-9001400 ৮10. 5০ 

191715561000211559 091 099০9] 0901101621 ৭৫001901610. ৫ 

এ ছাড়াও ইংলগ্ডের বিবেকী মানুষকে এই পরিস্থিতি সম্পকে অবহিত কনার 

উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বোক্ত বিবুতিটি বিলেতের 5/47/2/০% পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 

পাঠিয়ে দেন । পত্রিকা সম্পাদকের উদ্দেশে কবি তীর পত্রের শুরুতেই লিখলেন £ 
০11---1116 09179190017 ০1 006 791710 ১০1১1:৩]1) 09০৬ ০1101010100 1105 

5(91060 (11911901017 0110 1195 00170199116 710 10 ৩0779 901 ৮101. 116 

(091101770 11)655286 60 175 ০৮1) 7060916 ৮710 119৬০ 0201] 1)10৮ 01০৫ 

(9 11706056 4110180961010 ১01010165564 19% 10106 

বলাবাহুল্য, ববীন্দ্রনাথের এই সংগ্রামী ভূমিকা পৃতন কিছু শয়। যৌবনের 
সচনাকাল থেকেই ইংবরেজে নিধাতন ও দ্লননীতিব বিরুছে (তান নিন্দা ও 

কর্মীদের নুক্ত করে আনার জনা এব" ব্যক্িম্বাধীনত। ও গণতান্ত্রিক অধিকাপ রক্ষার 

জন্যও তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েছেন ৷ স্মরণ প্রাখা দরকার, ১৮৯৭ সালে 

র্যাণ্-হত্যার (৮/. ০. ব্যান) পর যখন তিলক ও নাট্র-ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার কৰা 

হয়, তখন তার প্রতিবাদে বাংলাদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথই তার পুরোভাগে এসে 

দাডিম্লেছিলেশ । তিলকের ডিফেন্সের জন্য যখন বোম্বাইয়ে কোন কৌ্লিও 

পাওয়া গেল না, তখন রবীন্দ্রনাথ, ভীরেণ দন্ত, শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন 
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সাহমের সঙ্থে এগিয়ে এসে প্রায় ১৭ হাজীর ট।কা! সংগ্রহ করে দুজন অভিজ্ঞ ইংরেজ 

ব্যাবিস্টারকে তিলকের ডিফেন্সের জন্য পাঠালেন । ববীন্দ্রনাথ স্বয়” আশুতোষ 

চৌধুরীর কাছ থেকে এক হাজাব টাকা সংগ্রহ করেন। তারই অগ্রোধে 
আশ্ততোষ চৌধুরীর ভাই যোগেশ চৌধুরী এ ইংরেজ ব্যারিষ্টারদের জুনিয়র হিসেবে 
মামল' পরিচাপনার জন্য বোস্বাইয়ে যান । উল্লেখযেগয, সেই সময়৬ তিলকের 

কেশরা পত্রিবাকে উপলক্ষ করে দেশের সমস্ত পত্র পত্রিকার ক্রোধ কর।র জনা 
1/8 174৮7057755 4464 পাস হয় । এই বুখাত প্রেস আইনটি পাস 

হুওয়ক আগেব দিন রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীতে আহৃত প্রতিব।দসভায় তার 

এত্হাসিক 'কগরোধ' ভাষণটি পাঠ ববেন। এব্রপর বঙ্গতঙ্গ আন্দোলন; 

সন্্াসবাদী, আন্দোনন, মহাযুদ্ধকাপে ভাবতরক্ষা আইন, প্াওলাট আ্যাক্ট ও 

জালিযানওয়াপাবাগ হতধিক1ও্ড, অসহযোগ আন্দোলন আইন অম্ান্ত আন্দোলন 

এবং তাব পরবর্তীকালে ববান্দনাথ সেই একই মহান ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন । 

কিচ্ছু ইণ“রজ সরকার রবীন্লাথেব মত বিশ্ববিশত কবিব এই বিক্ষোভ- 

প্রতিবাদ ইতাদিকে কৌনবকম আমলুই দিলনা, পরুন্থ তার পৈশাচিক দলননীতিকে 

উতদ্তবোত্বর গ্রবলতুর করে তুলতে থাকে । ১৯৩২ এব জান্যারি থেকে মার্চের 

মধ্ সারা দেশে কম করে ১৭টি অভিন্যান্পু জারি করা হয় । এর অল্পকাল পরেই 
“কালাকা্চন” দুটি পাস্হয। ১৯৩২ সালের ১ সেপটেম্বর 476%221 (72727 22 

1220 44777872727 4410 4999 এবং তার মাত্র ৫ দিন পর--৬ সেপ্টেম্বর 

49271524 ১745 580% ০01 / 7207 252 01417222542 1982৭ পাস হয়। 

শত শত বাংলার যুবককে বিনাবিচারে আটক অথবা অস্থরীণাবদ্ধ কিংবা সুদূর 

আন্দামানে নির্বাঘিত করা হলো । এক কথায় এগারসনা" দমন নীতিতে সাবা 

বাংলাদেশটাই একট' কয়েদখানায় পরিণত হলে! । 

ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এই কালে তাব বিবাতি ও চিঠিপত্রে ভাব মানসিক যহ্ুণা ও 

ক্ষোত প্রকাশ করে চলেছিলেন। ইংব্রেজের পৈশাচিব দলনীতির বিকদ্ধে ক্ষোভ 

প্রবাশ করে কবি এই সময জনৈক ইংরেজ বুদ্ধিজীবীকে লিখপেন : ভারতের 
রাজনীতিক পরিস্থিতি দ্রুত খ্রতিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে চলিয়াছে। গীভন 

ও প্রতিহিংসায় বিরামবিহীন চক্রের আবর্তনক্রমে সন্দেহ এবং শক্রতার ছার! 

পৌরজীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে । ভারতের শাসক এবং শাসিতের মধ্যে 
নৈতিক অবস্থার ভীষণ ছুঃখ-কষ্টের দৃষ্ঠ শুধু যে ক্রমেই অধিকতব বেদনাকর এৰং 

ঙ্গে 
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কষ্টদায়ক হইয়া উঠিতে/ছ এমন নহে, আমাদের মহাদেশ যে পিছু হটিয়া আদিম 
যুগের বর্বরতার গর্ভে নিমজ্জিত হইতে বমিয়াছে, উহাতে তাহারই পূ্াভাম শচিত 
হইতেছে ।৮ 

এও, *জের মাধ্যমে কবি এই সময়ে বিবেকী ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেস্টে 
এক আবেদন জানাপেন। ইগ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিলেতে এক 
জনসভায় এগ. *জ সেটি পাঠ করলেন ; 

“আমাদের অবস্য' পঙ্গবৎ | আপনার দেশের লোকের খাতিরে আমি ভরস। 

করি যে, এখনও এমন ইংরেজ আছেন যাহারা এই লক্জাজনক অবস্থ! উপলব্ধি 
করিতে লমর্থ 1"... 

বলাবাহুলা, এ সধ আবেদন নিব্দেনে কোনই ঘপ হয় না। অত্যাচার ও 

পীডন সমানে চলতে লাগল । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলা যায়, “ইংরেজ সর্বত্রই 
খাডা ইংরেজ কোথাও সে আপনার বুট জোডাট! খুলিয়। আসিতে রাজা নহে ।৯ 

এর কয়েক মাস পরেই আন্দামান সেলুলপ জেলে বিপ্লবী বন্দীরা (৩৯ জন) 

কতকগুলি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুক করেন। গর্ভনমেন্ট 

খবরটা চেপে রাখে । ২৮ মে এক সরকারী প্রেসনোটেই এই সংবাদ প্রথম 

লোকে জানতে পারে । দীঘর্দিন অনশনের পর বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই নংকটন্নক 

হয়ে উঠতে থাকলে জেল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বলপ্রয়োগ করে খাশয়াতে চেষ্টা করে | 

তার ফলেই "লাহোর ষড়যঙ্্ মামলার আসামী মহাবীর সিং-এর মুত্যু হয় (১৭ 
মে)। কয়েক দিন পর মানকৃষ। নমংদাস ও মোহিতমোহন মৈত্র নামে অপর 

ছুজন অনশনরত বন্দীও মারা যান (২৬৩২৮ মে )। 
এই সংবাদে কলকাতায় এবং সারা বাংলায় দারুণ উদ্লেজনা ও বিক্ষোভ দেখা 

দের। ৩০ মে কলকাতায় এলবার্ট হলে মেয়র সম্ভোষ বোসের সভাপতিন্তে 

এক জনসভায় এই ঘটনায় তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করে সমস্ত বিষয়টি তান্ত করবার 
এবং বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান হয়। সভায় রামানন্দ 

চদ্রোপাধ্যায় উত্থাপিত নিম্নপিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় £ 

“সবসাধারণের বিকদ্ধ মনোভাব সর্থেও ভারতবর্ধ হইত রাজবন্দী[দগকে 

দ্াপান্তর প্রেরণ করিবার জন্য পুনরায় আন্দামানে সেলুলার জেল খোন্পা সম্পকে 

এই মভ। তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছেন। এই সভা এই মত প্রকাশ করিতেছে 
যে, জনমতেল প্রভাবে তাহাদের খন্দীজীবন যাহাতে স্ুখস্চ্ছন্দকর হয় এবং 

৫৪ 



জনসাধারণ এবং গতর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহার্দের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে অধিকতর 

খোঁজখবর যত্রহকারে লইতে পারেন তজ্জন্য আন্দামানে প্রেরিত রাজবন্দীগণকে 

ভারতবর্ষে ফিরাইয়! আনা হউক ।, 

এই সভার গুরুত্ব খুবই। সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্বে এইটিই প্রথম 
গুকত্বপূর্ণ জনসভা যেখানে কলকাতার ও বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক 
বন্দীদের সম্পর্কে সজ্ঘবদ্ধীভ।বে আন্দোলনের ক্চনা করলেন । 

বব ন্নাথ তখন দাজি লচে। বলা হুন্য কলকাতায় উপস্থিত থাকলে তিনিই 
যে মভার সভাপতিত্ব ক « গষে আসতেন তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্ত 

এসব খবরে কবি দ্রাজিপিণেও (স্বর থাকন্তে পারলেন না । বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই 

সংকটজনক হয়ে আসছে দেখে » জুন (১৯৩৩) তিনি দাজিলিঙ থেকেই 

আন্দামানের বন্দীদের অনশন ত্যাগের অনুরোধ জানালেন 2 40155 90 17071857 

১011105? | অবশেষে ববাজ্জনাথ এব দেশের অন্যান্য নেতার্দের অনুরোধেই 

আণ্দামান বন্দাবা দীঘ ৪৫ “দন পর তাদের অনশন ভঙ্গ ( ২৬ জুন ) করেন । 

এর প্রা মাস দেডেক আগে গান্ধাজ' সাময়িকতাবে আইন অমান্য আন্দোলন 

প্রহ্যাহার করে নেন । ৭ মে কংগ্রেসের অস্থাধী সঙাপতি মি: আপে ছয সপ্তাহের 

জন্য আইন অমান্ত আন্দোলন 'স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। এর পর 

গান্ধীজী 'হবিজন' সমশ। নিযে অনশন ও আন্দোলন করতে লাগলেন অথচ 

আশামানে অনশন€ত বন্দী ও রাজবন্দী সমন্ড” সম্পর্কে তাকে কোন উদ্বেগ প্রকাশ 

করতে দেখ গেল নী--কংগ্রেসের যেসৰ সবভারতীব নেতা বাইরে ছিলেন 

তাকেও ন।। এইটাই হলে! সবচেয়ে বেদন।দাযক ঘটনা | 

উল্লেখফে।গা, গান্ধীজীব অনশন ভঙ্ষেব (২৯ মে, ১৯৩৩ ) করেকদিন পরেই 
রবান্দ্রনাথ, আচ।য প্রুলচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায, চিন্তামনি, পঃ মালবা, 

বিখেশ্বরাইয়। প্রমুখ দেশের কয়েক্জন নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, 
ভারতসচিব এব প্র ভ কাউন্সিলেগ লর্ড প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি 
এবং কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার আবেদন জানিযে এক তারবাত পাঠালেন 
(€ জুন, ১৯৩৩ 11১০ 

আবেদনের শুকতেই বলা হয £ 

মহত্ব গান্ধী এবং কগ্রেমের অস্থাযধী সভাপণত কর্তকক আইন-অমান্ত 
আপোশন স্বাগত রাখায দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মনে যে প্রবল মনোভাব 
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দেখা 'দয়াছে আমর) ততপ্রতি আপনার দুষ্টি -আকধণ কর্রিতেছি। যে জব 

রাজনীতিক বন্দী বিনাবিচারে আটক আছে, অখব। হিংসামূলক কার্ষে 
জংঙ্িষ্ট নয়, অধিকাংশ অভিষ্যাব্সমূহ অথবা বিশেষ আইনসমূহ 
দণ্ডিত. হইয়া কারারু্ধ আছে, তাহাদের মুক্তিদান করিবার জময় 
আজিয়াছে। বর্মানে যে শাসনতন্ত্র স্দ্ধে আলোচনা চলিতেছে, তাহার গঠনে 
সাহায্য করার জন্য কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ কব হইলে তাহা খুব মূল্যবান হইবে, উহা 

করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি ।" 
বলাবাহুল্য ববীন্ত্রনাথ দাজিলিঙ থেকেই এই শাঁরবাতীয় স্বাক্ষরদান করেন । 

সবার আগেই তার স্বাক্ষর ছিপ। জুলাই মাসের প্রথমভাগেই কবি দাজিলিং 

থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। মাস ছুই পর-_সেপ্টেম্গ মাসের শুকতেই 

কয়েকদিনের জন্য কপকাতায় আসেন । 
আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের দেশে ফিরিযে আনার দাবিতে কপকাতায় 

তখনও আন্দোলন চলছে। গতর্ণমেন্ আন্দোলনকার'দের গ্রেপ্তার করে জেলে 

পুরতে থাকে । ,এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্ষ প্রফুল্লচন্্র প্রমখ দেশের 

বেশ কিছু নতৃ্থানীয় ব্যক্তি আন্দামানবন্দীদের দেশে ফিগিযে মানার দাবিতে 
এক আবেদন- বিবৃতি প্রকাশ করলেন (« সেপ্টেম্বর )। আন্দামানবন্দীদের 

দা'বগুপির ঘৌক্তিকত! সমর্থন করে এই দীর্ঘ বিকৃতির উপস-হারে খলা হয় £ 
উপসংহারে আমরা গভর্ণমেন্টকে সনির্বস্ধ অনুর্ইধ করিতেছি, _যে শতাধিক 

বন্দীকে প্রবল জনমত উপেক্ষা করে আন্ণমানে নির্ধ।সিত কব হইয়াছে অবিপন্বে 

ভাহাদিগকে.ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনা হউক এবং পাজনৈতিক বন্দীই হউন বা 
সাধারণ বন্দীই হউন বন্দাদের ইচ্ভার 1বকদ্ধে উীহাদিগকে আন্দামানে প্রেরণের 

নীতি অতঃপর পরিতান্ত হউক |১ ১ 

বলাবাহুল্য, এই বিবুতির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের "স্বাক্ষর ছিল । এছাডা 

আচাধ প্ররফুক্লচন্দ্র, বাসম্ভীদেবী, সরোজিনা ণাইড়ূ, নেলী সেনগ্রধা, এন্ডজ, 

চি্তামনি, মৌলানা আজাদ, জওহরপাপ, বি. [জি হনিম্যান, দেধপ্রসাদ 
সর্বাধিকারী', র।মানন্দবাবু প্রমুখ আরও কয়েকজন এই বিরতিতে স্বাক্ষর করেন্স। 

এপ্তত এই ঘটন! উপপক্ষেই কংগ্রেসের কয়েকজন প্রথম সারির নেতাক্কে এই 
ধরণের আন্দৌোশনে বুক্ক হতে দেখা যায় । কি“ব। গাদ্ধীজাকে তখনও পর্বস্ত 

আন্দায়ানেব কিংবা পাজবন্দী গান্দোলনে আদৌ কেন গুকজ দিতে দেখা শীক্গ না। 
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এই ঘটনা মাস ছয়েক পর--৩ এপ্রণ ( ১৯৩৪ ) গান্ধীজা আইন অমান্ত 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে এক বিধৃতি দিণেন | ই*রেজ গবর্ণমেন্ট খুবই খুশি 

হলো । কেন্জ্রীয় শবরা সচিব শর হা তেগ. ঘোষণা করে দিলেন : কংগ্রেস দল 

গাদ্ধীজীর এ সিদ্ধান্ত অস্মোদন করে নিলে গবর্ণমে্ট কংগ্রেসের ওপর থেকে 

নিষেখাজ্জ। প্রত্য।হাৰ বরে নেবে এবং আইন অমাগ্যকার* সত্যাগ্রই' বন্দীদের 

মুক্তি দেখে । কিন্তু বিপ্লবীদের কিবা বাণশার ডেটিনিউ কা পাজবন্দীদের মুন্কির 

প্রশ্নে তিনি “টু” শবটিও উচ্চারণ করলেন না। 

পবীন্নাথ তখন শান্তিনিকেতনে | এই বিবৃতি পাঠ করে তিশি খুবই উদ্দিগ্ 

হযে উঠশেন । ঠিন ঠিক এই আশঙ্কাই কবছিলেন যে গভর্ণমেন্ট সম্যাগ্রহী 

বন্দাদের যুক্তি দিলে বা লার রাজবন্টীঞর কিছুতেই দেবেন ন | ১৮ এপ্রিল 

( ১৯৩৪ ) কবি শন্কিণিবেতন থেকে এাসে। সযেটে্ প্রেসে'র মাধামে এক 

[ধরৃতিতে াণ্লার পাজবন্দদের মু।ক্রপন জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে 
বললেন : 

1 ৭] 8170 (01044 0110 1107৬174101) 1051১ 51 160761)৮ ,100))১- 

108 1016৭১০৮100] 1)1১906016170৩ 711 01091511021] 0 

[6001101711৭ 14011750 0১ 01060905165৭ [915 ৭10 10100 

1১016100191) 91 10115017৩5৯ 110 1911]িতন 1010] ৮111 06 17061101916 45 

১19১1087 ১11111 90 0015557101018 701 ৩1000 0 0১৮61710700 

11191. ০1910050503 1510115৩ 110906 0,410 010 ৬1০০”0%5 

3011619২11৬ 111 11 5 60041 109 1110 9৬ 99101] 9110 21 3 36৮881 

6101101৮১ 91১০ 4 0101০0 (0 00116০1069 0116 0009৬6177176115 ৪০০৫- 

$৪।]| 

1] 91)70৭1 1) 116 070৬1117610 (9 ১1116 001 072 41901 

৮11৮1) 09১০ 01) 115 ৮1৭11] (09 801)165514010] 91 01001) ৬18০১ 41 
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বলাবাহুপ্য এরপর কয়েকজন প্রবীণ দক্ষিনপন্থী কংগ্রেস নেতা মুকি পান। 
সতাগ্রহী বন্দীরাও আস্তে আস্তে মুক্তি পেতে থাকে কিন্তু বাংলার রাজবন্দী ও 

সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক খন্দীদের একজনও মু্ষি পেলেন ন'। 
এব পরের ইতিহাস সকলেরই স্ুবিদিত। গা্ধ'জী তার “হরিজন” আন্দোলন 
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এবং খাদে ও গ্রামোগ্যোগ সঙ্ঘ গঠনের আন্দোলনেই নিজেকে ব।স্ত রাখলেন । 

কংগ্রেসের যে সব নেতা বাইরে ছিলেন তারা “হোয়াইট পেপার", কাউ ন্পল প্রবেশ 

আর 'ভারতভ শানন আইন' (১৯৩৫) ইতারদ্দি নিয়েই পেশ মথ ঘ।মাতে 

থাকেন | আর রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা জেলখানায় পচে পাগলেশ । 

বস্তৃত ১৪৩৬ সালে লক্ষে) কংগ্রেসের আগে পযন্থ রাজনৈতিক বন্দামুন্্র জন্য 
দেশজোডা কোন আন্দৌলনই হয়নি, - এই রকম কেন কাষন্চী গ্রহণের চিন্তাই 

ংগ্রেম নেতৃত্বের মাথায় আসেনি । 

এই লক্ষ্ৌ কংগ্রেসেই প্রথম দেশজৌডা রাজনৈ তক বন্দ মুত আন্দোেশনের 

কার্যস্থচী আলেচিন ও গৃহীত হয় । উল্লেখযোগা, সুভ'ষচন্ পক্ষী কণগ্রেসে 

যোগদানেরু উদ্দেশ্টো ভাবতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাবে বে'াই বন্দরে গ্রেপ্যাব করা 

হয় (৮ এপ্রিল )। লক্ষৌ কংগ্রেসের অনতিকাণ পরেই ক গ্রেস সভাপত 

জওহরলাল স্থুভাষচন্দ্রে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দংদের মুনির দাপিতে ১০ 

মে দিবসটিতে লারা দেশে সভ' সমিতি করে বিক্ষোভ জ।নাবার আবেদন জানান । 

» মে বুবন্দনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কশকাতায় আসেন। পরদিন 

১০ মে ছিল -হ্থভাষ-দিবস' । এই উপলক্ষে কবি হার বাণার উপসংহারে 

বললেন : 

এই সঙ্গেই এই বাংলাদেশে হ।জার হাজাব নরনার৷ আজ বন্দশালায। 

বিচারের দাব' করচিই, সেই দানার পিছনে দ্বখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর 

নেই | বিন! বিচারে যারা দগডভোগ করচে অপরিমিতকাপ ধরে, তাদের মধো 

দেশের যে বেদন। আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ে। আছে দেশের অসম্মান | বিচাব্রের 

অধিকার আছে মন্তহ্ত্বের সম্মান । তার থেকে আমর। বঞ্চিত । কেনন' আমরা 

বিশ্বের গোচর নই, আমাদের মূল্য নেই । এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ 

হতে যদি কোনদিন নিজেদের পক্ষা করতে পাবি তা হপেই আমাদের প্রতোক 

অন্তায়ের প্রতিবাদ প্রতিধবনিত হবে দেশে-বিদেশে 1১৩ 

এর অল্পকাল পরেই জণ্হরলাপ “সাখা ভাদ্ত থ্যক্তি স্বাধানতা কষিটি' 

(444 442 0521 4487 1%.% ) গঠনে উদ্বেগ গ্রহণ করেন। কমিটির 

উদ্দেন্য ও পরিকল্পনার কথ! জানিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে এর অনার'রী প্রেসিডেন্টের 

পদ গ্রহণের অন্থরোধ জানান । বপাবাহুল্য, কবি তাতে সানন্দে মন্মতি পন 

(২৮ জুলাই )। 
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উল্লেখযোগা, সারা ভারত কমিটি গঠনের আগেই বাংলা এ ব)াপারে "সবচে 

অগ্রণী ভূমিকা-নেয়। ১ জ্বুলাই বাংলায় 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির' ৩১জন 
সদস্ত বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। ২৬ জুলাই সৃণালকান্তি 

বন্ছর সভাপা তত্বে কলকাতার এক জনসভায় এর একটি গঠনতন্বও রচিত হয় । এর 

অল্মাল পরেই পাংলাদেশে বন্দীমুক্তি ও বান্ডিন্ব'ধ'নত। আপ্দোলন প্রবল আকার 
ধারণ করে। 

ইতিমধো বাংপার দুইজন রাজবন্দ আত্মহ৩] করায় ব। পাদেশে প্রৰল 

উত্তেজন। ও 'বক্ষোভ দেখ। দেয় । ২২ সেপ্টেগর (১৯৩৬) ফরিদপুর জেলায় 

গোপাপগঞ্জ থানার বাজবণ্দী নবজীপন ঘে।ষ আত্মুহতা। করেন । তার কয়েকদিন 

পরেই এই সম্পকে লপ্নক।র' তান্তের টির এ ভযাগ এনে পণ্ডিত পক্ষকান্থ মৈত্র 

কে, পরুমদে এক মুলতিপণী প্রস্তাব উখাপন করণে তা অগ্রাহ্থ হয়ে যায় ( € 

অক্টোবর )। এর অল্প কয়েকদিন বদেই ১৭ মক্টোণর দেউল বণ্৮শিবিরে 

পাজবন” সন্ছে।পচন্ত্র গাঞ্ুলার আত্মহাত্ার ৮ পাদ এসে পড়লে সারা বপাদেশেই 

দকণ আলে।ডন ও বিক্ষেভ কি হয়। 

প্রবীন্দ্রনাথ তখন শাঙ্টিনকেতনে । এই সংবাদে নি থে কা মর্ান্তিক 
আঘাত পান ত' সহজেই অন্তমেয় | দীর্ঘক|প থেকেই তিনি পাজবন্দীদদের মুক্তুর 

দানি জাগায় খিবুতিদান এব মান্দোলন করে আসছিপেন । বলা বালা ইংরেজ 

সপ্নকার তাতে কর্পপ।৩ করেনি । শেষ পরশু ক'ব ও ব্যাপারে কিছুট। যেন 

নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন । [কন্ত পর পর দুইজন রাজবন'র আত্মহত্যার সংবাদে 

কবি আর স্তর থাকতে পারপেন না। করব ভারতীয় বান্িসস্বাধীনতা সঙ্ঘের? 

(44/47/2262 02124 22001225 £1%29% 1 সভাপতির পক্ষ থেকেই এ, দুইজন 

র[জবন্দ।র মুক্তার কারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তাদির দ!বি জানিয়ে ইউনাইটেড 
প্রেসের মার্ক এক দার্ঘ বিবাত প্রচার করেন (২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬ )। বিবৃতির 

মমাথ ছিল এহ £ 

সম্প্রতি বাংলার ছুইজন রাজবন্দী আত্মহত্া কারয়াছেন। ইহাদের আম্মহত্যা 

আমার্দগকে রাজবন্দীদের শোচশীয় অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আবার 

আমাদিগকে ব্যাথাতুর করিয়; তুপিয়াছে। আমি ভারতীয় বাক্তিস্বাধানতা সঙ্ঞের 

সভাপতি । আমার ক্রিব।র সীমা এই পবস্ত যে, আমি এই সকণ বিষয় 

জনসাধারণ এবং বাংলা সরকারের নিকট উপাস্থত করিতে পার ও এতৎ সম্পকে 
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তদন্তের জন্য আবেদন করিতে পারি । বহু বৎসর যাব বাংলার সহন্র সহস্র নর- 

নারী বন্দীনিবঝ।সে ছুর্বল জীবনযাপন করিতেছে ।' ইহাদের জন্য বিচারের অভিনক্ব 

মাও হয নাই। বাংল! তাহার এই অগণিত সন্তানের যর্মজালা সহ করিতেছে । 

রই লোকগুলির জীবন নষ্ট হইয়াছে, পরিবার ধ্বংস হইয়| গিয়াছে । সমগ্রী প্রদেশ 

এবং সমগ্র তারতের উপর এক অপরিসীম বেদনার মেঘ ছায়াপাত করিয়াছে । এই 

অবস্থা অসহ হওয়ায় কোন কোন রাজবন্দী জীবিকার্জনের জন্য একটু স্বাধীনতা 
চাহিয়।ছে, কিন্ধ তাহাদের এটুকু স্বাধীনতা গ্রহণও সহা কর! হয় নাই । তাহাদের 
উপর আরোপিত নিষেধবিত্ধ নামমাত্র ভঙ্গ করিবার অভিযোগে তাহাদিগকে 

গ্রেপ্তার এবং দণ্ডিত করা হয় 

এই দুইজন রাজবন্দীর আত্মহত্যা সম্পর্কে তদন্তের আবশ্যক | এই ঘটনা 
সম্পর্কে প্রত তথা জানার জন্য এপং কি অবস্থায় পড়িয়া রাজবন্দীগণ আত্মহত্যা 

করিতে বাধ্য হয়, সে সম্পর্কে তন্ত করা দরকার । জনসাধারণ কি সরফার, 
কেহই এই সকল ঘটগ।র গুকত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না । কাজেই সরকার 

একট। নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা! করিবেন বলিয়াই আমি আশ। কার । নিরপেক্ষ 

তদন্তের পরিবর্তে পুলিশ এবং বিচারবিভাগীয় তদন্ত বা রিপোর্টের 
উপর নির্ভর করা কোন ক্রমেই চলিবে না । এই আটক রাখার নীতির 
সহিত আমাদের শতশত তরুণ-তকণীর ভাগা জডিত-_এই শীতি দেহকে ধ্বংস 
করিতেছে মনকে ।শস্তেজ করিযা কেলিতেছে 1১৮ 

এর মাসখানেক পর --ডিসেম্গরের শেন ভাগে সৈয়জপুর কংগ্রেম অন্তষিত হয় । 

কৈয়জপুর কংগ্রেসে ঠিক হয় আসন্ন নির্বাচনে ক'গ্রেস অংশগ্রহণ করবে । এ ছাডা। 

রাজনোতিক বন্দাদের নুর প্রশ্নেও একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । অনতিকাঁপ পরেই 

ংগ্রেসের নিবাচনা ইন্তেহারে বাজবন্দা ও সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের 

ব্যাপারে কয়েকটি স্ম্পষ্ট ঘোষণা করা হয়। বস্তত এই কারণেই বন্দীমুক্কি 
আন্দোলন শুরু হতে বিলন্থ হচ্ছিল | 

প্রদেশগুপিতে নিবাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর বিপুল সংখায় জয়পাত কারেন। 
মোট ১১টি প্রদেশের €টিতে কংগ্রেস একক সংখা।গরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়পাত ফরে। 

কিন মন্তিত্ব গ্রহণের প্রশ্নে কংগ্রেস যেসব শর্তাদি দেয় হীরেজ গভর্ণমেণ্ট তা ম্বানতে 

অস্বীকার করায় এক জটিল পরিস্থিতির হ্ষ্টি হয়__বিশেঁষ করে বাংল।য় । কংগ্রেস 

অন্তরিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে তখনও পর্বন্ত স্ুষ্প্ট সিদ্ধান্তে না আসতে পারায় রুমকগ্র্জ 
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পার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেব কতকটা বাধ্য হয়ে মূনলিম লীগ নেতা খাজা 
নীজিমৃদ্দীনের সঙ্গে আতাত করে মন্িত্ব গ্রহণ করেন । ১: এপ্রিল হক পাহেবের 
নেতৃত্বে এই মন্ত্রিসভা আহুানিকভাবে শপথ গরঁহণ করে । 

বলা বাহুপা, বন্দীমুক্তির ব্যাপারে 'এই 'প্রজালীগ সরকার”? ধেশ' কঠোর 
মনোভাবই অবলম্বন করলেন । ভীধানমন্ত্রী হকসাছেব এবং স্বরাষট্মন্্রী নািমুদ্দীন 
সাহেব উভয়েই মাস ছুয়েকের মধ্যেই জানিয়ে দিলেন : রাজনৈতিক বন্দীদের.মুক্তি 
দিলে জনশন্ত বিপন্ন হবে । 

ইতিমধ্যে বাংলার 'বাক্তি-স্বাধীনাতা সঙ্ঘ*৪ সংগটিতভাবে নিজেদৈর "শক্তিকে" 
সংহত করে বন্দীমুন্গি আন্দোলনে অগ্রসর হতে থাকে | ' ২২ নভেগ্বরণ্( ১৯৩৬) 
সজ্ঘের একসাধারণ সভায় অস্থায়ী কাঁষনির্বাহক সমিতির রচিত নিয়মাবলী গৃহীত 
হয় এবং "বঙ্গীয় ব্যক্ডি-স্বাধীনতা সঙ্ঘ” স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। কলকাতার ও 
মকঃস্বলে ৪১ জন সদশ্াবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কার্ধনির্বাহক সমিতি গণিত হয় 

২৪৯নং বৌবাজার গ্রীটে সঙ্মের অফিস ঘবরও খোঁল৷ হয়। কার্ষকরী সমিতি 

ইতিমধো রাজবন্দদের অভাব-অভিযোগ সম্বপ্ধে বিবরণ সংগ্রহ করে কয়েকটি 

বিবুতিও প্রকাশ করেন । সাধারণ নির্বাচন শেষ হবার পর--১৭' ফেব্রুয়ারি 

(১৯৩৭) এই কাষনির্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হয় । তাতে ধাদের ব্যক্তি 
স্বাধীনতা খব বা হরণ কর। হচ্ছে তীদের পক্ষে আইনের আশ্রয় নেবার উদ্দেষ্ট্ে 
একটি “ডিবেন্স কমিটি' গঠন কর! হয় । তাছাড়া কমিট' রাজনৈতিক নির্যাতিত 
কর্মীদের পরিবারবর্গে আথিক সাহাধাদীনেরও চেষ্টা করেছেন বলে ঘোষণা করা 

হয় | কিন্তু এই সমস্থ কাজের জন্য প্রচুর মথের প্রয়োজন । এইসব সমস্যা এবং 
কাষঙ্চচী ইত্য।দি জানিয়ে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জনসাধারণের উদ্দেস্তে অকান্ভরে অর্থ 
সাহাযোর জনা একটি অ।বেদন-বিবুতি প্রকাশ করা হয । এই আবোরঁন বিবৃতিতে 
দ্য়ং রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর দেন। পূর্বেই বলেছি কবি সারা ভারত 'কমিটির 
প্রেসিডেন্ট ছিপেন। 

এই আবেদন-বিরতির শেষাংশে বল! হয় £ 
ভারততর যদি কোন প্রদেশে বাক্কি-স্বাধীনতা সক্যের ন্তায় প্রতিষ্ঠানের' 

প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা একমাত্র বাংশাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ৷ অন্ত 
কোন প্রদেশে বাক্তি-স্বাধীনর্ত৷ এইবপভাবে খর্ব করা হয় 'নাই এবং এখনও! 
বাংলাতেই খর্ব করার মাত্র! সমধিক । তথাকথিত সমস্ত জরুরী আইন, রেগুলেশন, 
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অড়িন্যান্স প্রভৃতি জারি হওয়ায় নাগরিকগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা দুয়ার উপর নির্ভর 
করিতেছে । বিনাবিচারে বন্দী করা, বিচারে নুক্তিলান্তের পর পুনরায় 
গ্রেপ্ডার ও অন্তরীণ করা, সভা সমিতি ও বক্তৃতা করিবার অধিকার 
ক্ুন্প করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা ম্বাধীন চিন্তা এবং মত প্রকাশ বন্ধ 
করিবার উদ্দেস্ট্ে সংবাদপত্রকে আইন দ্বারা আষ্ট্রেপৃন্ঠে অবন্ধ করা 
এবং আরও বহুপ্রকারে সাধারণের স্বাধীনভার উপর হস্তক্ষেপ করাই 
হইতেছে আজিকার বাংলার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । 

সাধারণ আইন-সমূহের পরিবর্তে জরুরী আইন ও নিয়ম জারি কর। 
বর্তমান শাসন ব্যবস্থার সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হুইয়। পড়িয়াছে 
এবং তাহাতে জনস'ধারণের্ সকলপ্রকার কল্যাণকর কার্য বাহত হইতেছে । এই 
সকল কারণে কংগ্রেস কিংব! অন্যান্ত রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত সংগ্লি্ট নহেন 

এমন বনু বাক্তিও এইবূপ কাঁধের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন ও করিতেছেন | 

সরকার এব" অন্ত যে সকল প্রণ্তষ্ঠঠন অন্যায়ভাবে নাগরিক অধিকার খব 

করিবার চেই্ট। করে, 'বাক্তি-ম্বাধীনতা সঙ্ঘ" উহ!র সীমাবদ্ধ শক্তি দ্যা উন কাষের 

বিকদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন করিবে । 

আমাদের এই সকল কাধ স্ুসম্পন্্ করিবার উদ্দেশ্যে আমর, জনসাধারণের 

'নকট অর্থের জন্য আবেদন করিতেছি । কেহ যেন না বলিতে পাবেন যে এই 

স্জ্যঘ কোন দল বা সম্প্রদায়ের হার" পরিচালিত হইতেছে । সেই উদেশ্যেই ধাহার। 

নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে চান, তাহারা হাজারে হাজারে এই সজ্ের সভ্য 

শ্রেণীতুক্ত হইবেন বলিয়। আমরা দুঢ আশা পোষণ করি । 

পূর্নেই বলেছি, এই আবেদন বিবৃতির প্রথমেই [ছপ রবান্দ্রনাথের স্বাক্ষর | 
এ ছাড়া প্লামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচাধ গুফুল্লচন্রু। শরৎচন্জ্র বন্্, সুভাষচন্দ্র, ডাঃ 

স্থরেশ ব্যানাজি, অখিল দত্ত, হারেন্দ্রনাথ দত, বি সি চাটাজী, নরেক্ প্রসাদ বন 

(সভাপতি, বঃ প্রাঃ বাক্তি স্বাধ নত। সঙ্গ ), সণৎকুমার প্লায়চৌধুরা ( কোষাধ্যক্ষ ) 
মুণালকান্তি বনু, সন্তোষকুমার বস্তু, সত্যানন্দ বসু, জে. এম দাশগ্রপ, নুখেনচজ 

ব্যানাজী, বরদাপ্রসন্ন পাইন, তুপসী' গোস্বামী, রাধাকুমুদ মুখাজী, কিরণশঙ্কতন রায়, 
কমল্পরুষ্ণ রায়, মুজক ফর আহমদ, কামিনী কুমার দত্ত, মুজিবর রহমান, সীতারাম 
সাক্সেরিয়। প্রমুখ আরও অনেফেই এই আবেদন বিবুতিতে স্বাক্ষর করেন । 

রাজনৈতিক বন্দীদের মামলা! পরিচালনা এবং দুঃস্থ ও পী্ডিত বন্দীদের 
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আথিক সাহ।য্য দান ছাড়াও কমিটি একটি খুবই উল্লেখযোগ্য কাজে হাত দেয়। 

দেশের বিভিন্ন এসাকায় পুলিসী অত্যাচার ও নিধাতনের বিবরণ দিয়ে দিনের পঞ্প 

দিন তারা সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকেন । রাজবন্দী ও রাজনৈতিক 
বন্দীদের নামের তালিকাঁও তার! ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলেন । 

অবশেষে দীর্ঘ আল।প-আলোচনা ও তর্ক-বিতকের পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের 
সিদ্ধান্ত নেয় (৭ জুলাই, ১৯৩৭)। মন্ধিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেস শাসিত 

প্রদেশ গুলিতে পাজবন্দা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়| শুরু হলো। কিন্তু 

বাংলায় হক-নাজিমুদ্দান মন্ত্রিসত।র তাতে শিশ্ুমাতও টনক নডপ না, রাজবন্দী 

ও রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পকে তার' তাদের পূব সিদ্ধান্তে অটপ রইলেন । 
বাংলাদেশে তখন রাজবন্দা মুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে । ঠিক সেই সময়ই 

আগ্গামানের নিবামিত রাজনৈতিক বন্দীরাও তাদের দেশে ফিরে পাঠাবার দাবিতে 

পুনরায় অনশন শুক করে দেন | এবারের খবরট, কিন্তু ইংরেজ সরকার বেশ 

কছদিন চেপে রেখেছিল | খবরটা প্রকাশ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আন্দামান 

বন্দীদের দাবির সমথনে সারা দেশে [বশেষ করে বাংপায় প্রবল আন্দোলন শু 

হয। ২ আগ” টাউন হলে এব্যাপারে এক বক্ষোভ সভা ডাকা হলে? । 

বাংলার নেতারা রবীন্দ্রনাথকে গিয়ে ধরলেন, সতায় সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য | 

কৰি তাতে সানন্দে সম্মতি দেন। এ দিন সন্ধ্যায় টাউন হলের জনসভায় কৰি 

আন্দামান বন্দাদের দাবির সমর্থনে তার এতিহীসিক ভাষণদ্দীন করেন। এই 

ভাষণে কবি শুধু আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনারই দাবি করলেন না, সেই 
সঙ্গে সমস্ত রাজবন্গীদের মুক্তিদান, সংবাদপত্রের ও স্বাধান মত প্রকাশের অধিকার 

এবং ব্যক্কি-স্বাধীনত। রক্ষার দাঁব করতেও [তান ভুললেন না। কন্দি তার 

তাষণের ( এদিন কবি ইংরাজীতেই ভাষণ দেন | ) শুরুতেই বলেন ঃ 

'*আজিকার সন্ধ্যায় আমি গ্যায়বিচার ও মানবতার আহ্বানে সাডা ধিতেছি। 

এই আহ্বান উপেক্ষা করিলে বপদ অনিবাষ । 

এক সঞ্তাহেব অধিক হইল আদা ম।নে ছুই শতাধিক রাজনৈতিক বন্দী অনশন 

আবস্ভ কারয়ছেন। তাহাদের অনশনের সংবাদ প্রথমত চাপা দেওয়া! হইয়াছিল। 
দেশবাসার হৃদয়বৃত্তির প্রতি এই হ্ৃায়হান উপেক্ষা আমাদের জাতীয় অসহায় 

অবস্থাই স্মরণ করাইয়] দেয় । ইংলণ্ড বা অন্য কোন গণতান্তরক দেশের গভর্ণমেপ্টই 

এই অনশনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এতদিন গোপন রাখিতে সাহস পাইত না। , 
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রাজনৈতিক বন্দীরা, দাধী করিয়াছেন, তাহাদিগকে সান্দামান হইতে ফিরাইয়। 
জান! হউক । এই দাবী ন্যায্য এবং সাযান্ত । এই দেশে গভর্নমেন্ট জনসাধারুণেব 
নিকট দ্বীয়ী নুহেন, স্ৃতরাং ভাবতবর্ষ হইতে সহল্র মাইল দরবর্তী এক দ্বীপে 

নির্বাসিত রাজলৈতিক বন্দীদের সহিত যে ব্যবহার করা হয়, সেই সম্পর্কে দেশ- 

ষাপীর মনে স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে এবং তাহারা রাজনৈতিক বন্দীদের 
ভারতবর্ষে বাখিবার দাবী করিতে পাবে ।*-. 

ভারতবর্ষে ঘে সকল প্রদেশে গণ প্রতিনিধিগণ শাসনরশ্ি গ্রহণ করিয়াছেন 

সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনাসর্তে মুক্কি দেওয়া হইয়াছে এবং 
ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকোচক সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার ববা হইযাছে । 

শুধু বাংলাদেশেই প্রায়ই সংবাদপত্রের কঠরোধ করিয়া আমাদিগকে ন্মরণ 

করাইয়া দেওয়া হয় যে, শাসকবর্গ জনমতের কোন তোয়াক্কা রাখেন না, বাংলাষ 

থ্যক্তি-স্বাধীনত৷ মক্ভুমির মুরচিকার মতই অলীক | 
জগতের অধিকাংশ দেশের দণ্ডবিধিতে যে শাক্তিদানেব নিষ্ঠর প্রথ! প্রচলিত 

গাছে, উহাই মানবসতাতার কলঙ্ক । তাহার উপব সম্প্রতি পাশ্চান্ত্যেব কোনও 

কোনও প্রদেশে রাজনৈতির বন্দীদের উপর প্রতিহিংস। গ্রহণের এক উদ্দাম প্রবৃত্তি 

সহস। জাগিষা উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের গভর্নমেণ্টের মধ্যেও এই ফ্যাসিস্ট- 
নীতি কতকট। অংক্রামিত হইয়াছে বলিয়! দেখা যাইতেছে । এই নীতি 
আইন এবং মানব স্বাধীনতার চ্যায্য দাবীর প্রতি জক্ষেপ করে না । শত 
শত বিপন্ন পরিবার হইতে উণ্থত নৈরাশ্তের উষ্কশ্বাস এই ভাগাহত প্র্দেশকে 

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ৷ এই প্রদেশের তরুণ-তকণীর' 'অনিদিট্টকাল বিনাবিচাবে 

আবদ্ধ" থাকিয়া শাবীরিক ও মানসক নান।বিধি দুথকষ্ট ভোগ করিতেছে। 

আইনের যে আমূল পরিব্ন্ করা আবশ্ঠক তাহা সা, কিন্তু আজ আমার 
দেশবাসী আমকে মে ঠাত[দের সহিত আইনের আমূল পবিবতনের দাবা করিতে 

অনুরোধ করিয়াছেন তাহা নহে, উহার কঠোরতা হামের দাবা করিতে অন্রোধ 

“করিয়াছেন । 

.ঝুরেপের অন্যান্য দেশের গভনমেন্ট বপ্পীদিগকে ডেভিল দ্বাপে, পিপার! দ্বীপ 

[বন্দী নিবাস, অন্যান্য বিশেব ভাবে রচিত নরকপুরীতে প্রেরণ করিয়া মানবপীডনের 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! থাকেন । কিন্তু ইংলগু বন্দীদ্দিগকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে 

উীকূপ কোনও কুখ্যাত স্থানে প্রেরণ করিয়। তাহাদের দুংখভার বুদ্ধি করে,না। 

৩ 



আহাদিগকে শুধু পরাধীন জাতিদের ক্ষেত্রেতীহাদের নিজেদের নিয়মভঙ্গ” করিতে 

দেখিয়। আমরা যখন আতঙ্কিত হই, তখন এই' বৈষম্য, আমাদের সকলের হাঁদয়' 

অপমানেও আহত হয়" আমার দেশের নামে আমি “ইহারই প্রতিবাদ 

করিতেছি ।৯৬- 

সভায় আন্দামান বন্দীদের 'বং "্বাজবন্দীদের ঈাবিব সমর্থনে তিনটি অন্তরা 

গৃহীত হয়। তাছাডা আন্দামান বন্দীদের দাবির সমর্থনে আন্দোলন করে "জনমত 

গঠনের উদ্দেক্টে একটি কমিটিও গঠিত হয়। কমিটির নাম হয়, “আন্দামান 
রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য কমিটি? ৷ রবীন্দ্রনাথ কমিটির প্রেলিভেপ্ট * নির্বাচিত 

হন।' সভার শেষে আর্শামানে অনশনরত বন্দীদের অবস্থার" কথ| জানিতে চেয়ে 

এবং তাহাদের দাবির প্র নৈতিক সমর্থন জ্ঞ।পন করে কথির স্বাক্ষরিত নিলিখিন্ত 

তারবাতাটি পাঠাণ হয : 

03001] 91)1005 19 1070৬ ১1৭6 09110041018 91 1701 68115 5985 ৮১19 

910 91] 180180৩1 3101100, 1170 ০০০9 1১ 91161 6910100 ১০0৬]? 

১৪ আগন্ট আন্দামান বন্দীদের দাবির সমর্থনে নিখিল ভারত আত্দামান 

দিবস উদ্যাপিত হয়। এদিন শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকের এক 

সভায় কর্ধ আন্দামান দিবসে'র তাৎ্পযটি ব্যাখা করে একটি তাষণ "দেন? 

প্রচপিত দণ্ডবিধির মধ্যে শাসক শক্িগুলির যে' নিদয় প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চত্লিতার্থ 
করার বীত্রত্স স্ববপটি উদঘাটিত হয কবি সেদিকে অঙ্গুপি নির্দেশ করে তীর ধ্রু 

ভাষণের এক জায়গাধ খললেন £ 

_ নিয় প্রণাপী যে কাষকরী, এই ধারণ| ববর প্রবৃত্তির স্বতাবসঙ্গত। পাঠশালা 

থেকে পাগল গারদ পথন্তু, এর ক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, মীনুষের 

মনে যে বর্বর মরেনি, নিদ্যতায় সে রস পায়...জেলখানাধ মন্বাত্বের আদর্শ বর্বরের 
দ্বার! প্রতিদিন পীডিত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই । 

সমাজে ছুষ্ট প্রবৃত্তি শোধনের কর্তব্যতা অনেক বেশী অতিক্রম করে প্রতিহিংস। 

চরিতার্থ করবার বর্বর ধর্ম ষাদ জেলখানার আশ্রয় গ্রহণ করে না থাকত, তা হলে 

ওখান থেকে দণ্ড বধির ছুবিষহ উগ্রতা লজ্জিত হয়ে চলে যেত। পাপকে সমাজের 

যে কোন জায়গাতেই ছোটো-বডে! যে-কোনো আকারেই প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তলে 
তলে সে আপন সীমানা বাড়িয়ে চলতে থাকে | তারই কুৎসিত দৃষ্টান্ত দেখতে 

পাই আধুনিক যুরোপে সত্যনামধারী বড়ো বডেো দেশে শান্তিদানের দীনবিক 
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শস্তবিকাশ নির্মম স্প্ধার সঙ্গে সর্বত্র সভাতীকে যে রকম বিদ্রপ করতে উদ্ভত 

হয়েছে, তার যূল রয়েছে নকল দেশের সব জেলখানাতেই । অনেককাল থেকে 
অনেক খরচ করে শয়তানকে মান্ষষের ব্ুক্ত খাইয়ে পুষে রাখবার জন্তে বড়ো বড়ো 

পিঙ্জুর রাখা হয়েছে। হিংআতার ঠশিধর্মউপাসক ফ্যাসিজমের জন্মভূমিই 
হুচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এইসব জেলখানায় ।১৭ 

কৰি তীর ভাষণের উপসংহারে বাংলাব হুক-খাজ। মন্ত্রিপতাকে উদ্দেশ করে 

বললেন £ 

কারাগার থেকে আস্তিম সুহতে যাদের মায়ের কোলে কিরিষে দেওয়া হচ্ছে, 

যক্ঘারোগে মরবার জন্যে, তারা সকলেই এই বিশশ্ষিত মৃতুঃযন্্ণা ভোগের 
নিশ্চিতযোগ্য--এমন কথা বিনা বিচারে তোমরা কি নিঃসংশযে বপতে পার, হে 

আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি । 
পূর্বেই বলে।ছ, দণ্ড প্রয়োগের অতিরৃত রূপকে আ'ম বর্বরতা বাণ। আমি 

কোন পক্ষেই হিংসার মূল্য হিংস্্ত। দিষে দিতে চাই নে, নির্জন কারাকক্ষ বাস 

বা আন্দামানে নির্বাসন আ।ম কোনে! প্রকার অপরাধীন জন্য সমর্থন করি নে, 

ধারা দেশবাসীর প্রতিনিধিপদে উচ্চ শাসনমঞ্ধে সমাসীন ভার। যদি করেন, আমি 

নীচে দাড়িয়ে তাদের প্রতিবাদ করব ।১৮ 

কবির নির্দেশে ধ্দিনই হার সেক্রেটারী অমিয়, চক্রবর্তী বাংলার লাট শ্বর 
জনগএ্যাগ্ডারসনের লঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে কবির মনের গভীর উদ্বেগের কথা 

নিবেদন করে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কৰির অন্থরোধ 

জাপন করলেন। এদিকে অনশনরত আন্দামান বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই উদ্বেগজনক 

হয়ে উঠত থাকলে কৰি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ১৬ আগস্ট তিনি 

আন্দামানে অনশনরত বন্দীর্ধের, অনশনরত ত্যাগের অন্ররোধ জানিয়ে নিম্নলিখিত 

তারবাঠাখানি প্রেরণ করেন £ 
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এঁদিনই তিনি লাটসাহেব এগারসনের কাছে পুনরায় এক চিঠিতে অনধ্শনরত 
বন্দীদের শ্বস্থার কথ। বিবেচনা! করে অবিলম্বে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার 
অন্রোধ করলেন ।১৯ 
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ওয়ার্ধায় তখন ওয়াকিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ আধবেশন চলছে ( ১৪-১৭)। 

গ্রেসের প্রধান মন্ত্রীরা (বা এমুখ্যমন্ত্রীরা” ) এবং গান্ধীজী জওহরলাল প্রমুখ 

নেতার! প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য, কোয়ালিশন মন্ত্রিসত। 

গঠনের সন্ভাবনা, মাদকত্রব্য বর্জন এবং কংগ্রেলা মন্ত্রীদের ভাতা নিধারণ ইত্যাদির 

বিষয়ে ধু আলোচন। এবং কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহাত হলো | কিন্তু বিশ্বয়ের কথ৷ 

এই যে আন্দামানের বন্দীদের ফিরিয়ে আনা ও মুক্তির ব্যাপারে এই সতায় 

আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাডা বিশেষ কোন আলোচন! ব! কার্ষকর 

পন্থা নির্ধারণ করা হলো না। গান্ধাজী ব্যক্কিগতভাবে তখনও পধন্ত বাংলার 

রাজবন্দী বা আন্দামানের অনশতরত বন্দীদের জন্য তেমন কিছু বলেন বা 

করেন নি। 

উল্লেখযোগ্য, ১৩ আগস্ট বডলাট নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য 

সমিতির সম্পাদক মোহনলাল শকসেনার পত্রের জবাৰে যা লিখলেন তা খুবই 
হতাশাব্যগ্নক ছিল । 

তাইসরয়ের জবাব সংবাদপত্রে২০ প্রকাশিত হলে কব খুবই উদ্ধিগ্র হয়ে উঠলেন । 

কিন্তু গান্ধীজী ও ও জহরলাল প্রমুখ নেতাদের এ বাপারে তেমন কিছু উদ্বেগ 

প্রকাশ কিন্বা সক্রিয় হোতে না দেখে তিনি খুবই আঘাত পেলেন। ২* আগস্ট ' 
কবি শান্তিনিকেতন থেকে একই সঙ্গে জওহরলাল গান্ধীজীকে “তার' করলেন : 

'[ 110৬5 ৮/1150 19 4100911791)১ 19115910615 (09 81৬5 810 188৩1 

১017106,. 11161111965 12171১0 0০ ১০৮০৫, 11900 ১০৪ 800 12৮1)91191 

%/111 ০৩11 910709১ 110110061)৩৩. 

বস্ততঃ রবান্দ্রনাথের কাছ থেকে এই তারবার্তা পাওয়ার পর থেকেই গান্ধীজীকে 

আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার এবং রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সক্রিয় ও 

সচেষ্ট হতে দেখ। যায় । কংগ্রেসের মদ্িত্ব গ্রহণের পরও বেশ কিছুকাল যাবত 

তাকে বন্দীমুক্তি সম্পর্কে কেন উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় নি। তিনি মাদক 

দ্রব্য বর্জন ও 'নঈ তালিম' ইতাদি নিয়েই এই সময়টা! নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন । 

বস্ততঃ বাংলার বন্দীমৃক্তি আন্দোলনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এই আন্দোলনের 
পুরোভ!গে রবীন্দ্রনাথের মত মহান কবির এগিয়ে আসার ফলেই এবং পুৰেপক্ত 
অনুরোধ জাপনের ফলেই গান্ধীজী আন্দামান বন্দীদের ও রাজবন্দীদের মুক্তির 
ব্যাপারে এগিয়ে এলেন । | 

৬৩ 



উল্লেখযোগ্য, গান্ধীজী প্রথমেই আন্দামানে অনশনরত বন্দীদের অনশন ত্যাগের 
জন্য রবান্ত্রনাথের অন্ব্রোধ ও আশ্বাসের প্রতি আস্থা স্থাপনের আহ্বান জানালেন । 
আর তারা যে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন না এবং অহিংসপন্থাকেই শ্রেষ্ঠপস্থা বলে 
বিশ্বাস করেন ( +/১/0৫ £% 19-54242%26 2১:26 6452 ?82/০4 )--এই 

মূর্মে তাদের কাছ থেকে কথা পাবার জন্য তিনি বারবার চিঠি লিখতে থাকেন। 
আন্দামান বন্দীর! কিন্তু 'হিংস-অহিংসার' প্রশ্ন না তুলে শুধু এইটুকুই কথা দিতে 

রাজ] হলেন যে তার! আর 'সঙ্বাসবাদে ( /2/7০45%% ) বিশ্বাস করেন না। 

যাহাই হোক, এ কম একটা কথা পাওয়ার অল্পকাল পরেই আন্দামানের রাজ- 
নৈতিক বৃন্দাদের কয়েক দফায়, দেশে ফিরিয়ে এনে কয়েকটি জেলখানায় রাখা হয । 

এরপর বা'জবন্দী এবং সাজাপ্রাঞ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য বাংলাধ 

আন্দোলন প্রল হয়ে ওঠে । গাদ্ধাজ' আন্দামান ও দেউলি প্রত্যাগত বন্দীদের 
সঙ্গে আলিপুর ও, প্রেসিডেন্সা জেলে এবং পরে হিজপিতে [গযে সাক্ষাৎ করে 

পৃবের্ক্ত মর্ষে কথা পাবার চেষ্টা করতে থাকেন । বলাবাহুপ্য, অধিকাশ বন্দা 
ঘুরিয়ে আগের মতই জবাব দেন । 

যাইহ হোক। এর কয়েকদিন পর--১৮ নভেঙ্গর (১৯৩৭) বাংলা সরকার 

মোট ১৫৫০ জন বদর মধ্যে ১১০০ জনকে মুক্ি দেয। বাকা ৪৫০ জন 

রাজবন্দীর জন্য বলা হয যে, গান্ধীজীর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি পেলে ক্রমে ক্রমে 

তাদের ছাডা হবে। 

এই নংবাদ পাওয়ার এঙ্গে সঙ্গে ববান্দ্রনাথ মুক্ত প।জবন্বাদের শ্বাগত অভিনন্দন 

জানিয়ে এক বিবুতি দেন ।২১ এই বিবৃতিতে তিনি অবশ্ঠ দেশকর্মীদের গান্ধীজীর 
উপদেশমত আঙ্ংদ আন্দোলনের পথেই চলবার পরামর্শ দেন। বলাখাহুলা, 
দেশের সেই অবস্থায় ক।বর্র পক্ষে এই পরামর্শ দেওয়াই স্বাভাবিক হয়েছিল । 

উল্লেখযোগা এর ঠিক মাস খানেক আগে লগুনে ভারতের ব্যক্তি-্বাধীনত! 
রক্ষার বিভিন্ন সমশ্য নিষে এক সম্মেলল হয। ১৭ অক্টোবর লগ্ুনের '্ট্রান্দপোর্ট 

হাউস'-এ সম্মেলনের উদ্বোধন হয় । বিখ্যাত দার্শনিক লর্ড লিস্টওয়েল সম্মেলনে 

সভাপতিত্ব করেন । অধ্যাপক হারন্ড ল্যান্কি, মুলুকরাজ আনন, রুষ্ণ :মেনন ও 

মিঃ হাচিনসন্ প্রমুখ অনেকেই সম্মেলনে বন্তৃতা করেন । এই লম্মেলনে 4%214% 
(2284 2857 /265 17%29% এর সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী 

পাঠিয়েছিলেন । কবিব্র বাণীর মনার্থ ছিল : 

৬৪ 



পবস্পরাগতভাবে ইংরেজ জাতি তাহার স্বাধীনতারঙ্গণে গ্রযণ্ডলীল এইরূপ বলা 
হয বটে, কিন্তু অন্য জাতির স্বাধীনতা! হবণ অনুমোদন করিতে তাহারা কোনবধপ 

সুীবোধ কবে নাই। শ্টাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহা দ্বাবা তাহাদের 

পাথিব সম্পদ্দ-বুভুক্ষার পরিতৃপ্ি হইযাছে। আমার ই”রেজ বন্ধুগণ সম্ভবত এ 

বিষষে আমাব সতিত একমত ভইখেন না । কিন্তু উপনিবেশস্থাপন গৃরু তার 

প্রতিদ্বন্দিতা যখন আব তাব্র হইয। উঠিবে, তখন ইংপগ্ডেব বাইন্রে অধিরুত 

স্থানসমূহ রক্ষা কবিব।ব জন্য ব্রিটিশ নাগরিকগণ তাহাদেল গরর্ণমেণ্টকে অপবিমিত 

অদ্বশদ্মে সুসজ্জিত করিবার 'প্রযোজন অনুভব করবে । সহসা সুপ্তিভঙে 

সেদিন তাহারা দেখিতে পাইবে তাহাদের স্বাধীনত। তাহারা নিজেরাই 
হরণ করিয়া ফ্যাসিস্তদের কবলে যাইয়া পড়িয়াছে। তখনই তাহারা 
উপণন্ধি কবিতে পাবিবধে ঘে, যে ব।ক্তিব সমন্বয়ে বাষ্টগঠিত গাহাদের নৈতিক 

যোগাতাই স্বাধীনতার প্রকৃত 9 একমাত্র ।ভত্তি । ২ 

উপসংহাবে কবি বুটিশ নাগবিকদেব এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি গণতগ্্র- 

প্রেমিক নাগবিকেব উদ্দেশে যে সতর্কবাণী উচ্চান্ণ করন ৩ খুবই প্রণিধানযোগ্য £ 

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রতিদিন তাহার নিজের স্বাধীনতারক্ষণে 
সচেতন থাকিতে হয়। কারণ একান্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও প্রজার 
ওদাসীন্ ও ভীরুতার জগ্ভ অত্যাচার প্রয়োগের সুযোগ পাইলেই 
আপনাআপনি অত্যাচারী হইয়া উঠে।? 

এই সঙ্গে কৰি ভারতেব ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্বসমহবৰে আবও সংহত এব, দর 

এক্যবদ্ধ হযে অগ্রসব হবাব আহ্বান জানালেন 

শুধু দেশের ক্ষেত্রেই নয, যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ-বিবোধ আন্তর্জাতিক স্ুস্থা ও 

সমন্মেলনগুলিব সঙ্গে কবি জীবনেব শেষদিন পযন্ত নজেবে যু রেখেছিলেন । সব 

শেষে একটি তথা ও ঘটনাব উল্লেখ কবে এ প্রসঙ্গ শেষ কব্ব । 

১৯৪০ সালের গোডার দিকের কথা । যুদ্ধ ৩খন পুরোদমে শুক হযে গেছে। 

সেই সমঘ বিলেতের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব. সি।ভল লিবাবার্টিজ'-এর (1/4729%01 
€০%%22/ 97 (2081 72627 4265) সভাপতি ডঃ নেভিনমানব (177 42 77 

1/252%16%) নিকট হতে একটি পত্র এবং তাদের সজ্ঘে একটি মুদ্রিত আবেদনপত্র 

পান। যুদ্ধের শুরুতেই কিভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ কবে সেখানকার বিবেকী 

মানুষের কণ্ঘরোধ করা হচ্ছে তারই বিবরণ দিয়ে তাব প্রতিবোধে জনমত গঠনেব 

৬৫ 
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সন্ক সফর পক্ষে এই আবেদন জানান হয়েছিল। ভূ ন্েস্িনসন্ তাঁর এ পত্রে 
ববীজনাথকে এই সঙঞ্ঘের মহান আদর্শ ও উদ্দেষ্ত ঘমর্থনের জন্ত আবেদন 
জানিয়েছেন । 

বিলেতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ হরণ ও বিবেকী মানুষের ক্রোধ করার খবর কৰি 

সংবাদপত্র ও নানা সুত্র থেকেই কিছু কিছু পাচ্ছিলেন । যুদ্ধের শুরুতেই কবির 

ল্লেহভাজন ডঃ অমিয় চক্রব্তীও এই ব্যাপারে কবিকে অবহিত করার জন্ত পুরী 

থেকে এক পত্রে ( ২৮ ফেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ) লিখেছিলেন £ 

*--“বিলেত থেকে খবর পাচ্ছি ওদের শাস্ভিকর্মীদের গলা টিপে ধরা হয়েচে-_ 

হার-ছ্িং'-এর হাওয়ায় তাদের পক্ষে কথা বলাই শক্ত হয়ে উঠেছে। তাদের 
ক্বিতা, প্রবন্ধ শুধু এদেশে নয়, স্বদেশেই যাঁতে ছড়াতে না-পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে । 

এ বিষয়ে পরে আরও জান! যাবে" । 

ভঃ নেভিনসনের পত্র ও ইন্তেহাব্ুগুলি পাওয়ার পর কবির মন যখন খুবই 

উদ্নিপ্ন ও বিচলিত ঠিক সেই সময়ই ভারতবধে, বিশেষ করে বাংলায় সরকারা দমন- 

নীতি প্রবল আকার ধারণ করে। ২৪ জান্রয়ারি সারা কলকাতায় শতাধিক 
জায়গায় খানাতজ্াসি এবং 49৮25 2490১ 2/220// £৮০%৮ গণবাণী' 

প্রস্তুতি বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকার অফিস খালাতন্লাসি করে পুরাতন 
যাবত্বীয় কপি পুলিস নিয়ে যায়। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ ফর আহ্মদ, 

সৌমনাথ লাহিডী, প্রমোদ.সেন, গোপেন চক্রবর্তী, আবুল মোমিন, ভবানী সেন, 

প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ ৩০ জন বামপন্থী শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার 

করে “ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের হেড কোয়ার্টারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। 

এই মব সংবাদে কবির মানসিক প্রতিক্রিয়৷ কি হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য । 

যাই হোক, ফেব্রুয়ারির শুরুতেই কৰি ডঃ নেভিন্সন্কে তাদের সঙ্খের মহান আদর্শ 
ও সঙ্কল্পের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন এবং সেই লক্ষে তার সাধ্যমত সহযোগিতার 
আশ্বাস জানিয়ে নিঙ্নলিখিত পত্রথনি লিখে পাঠান । পত্রথানি নেতিন্সনের 
হাতে পৌছতে পাছে বিলম্ব হয় কিনা যুদ্ধের গোলমাণে ও “সেনসর" নিভাগের 
কল্যাণে এ চিঠি হয়ত আদৌ তার হাতে পৌঁছিবে না__সম্ভবত এই সধ কথ 
বিবেচন। করে কবি ৪ ফেব্রুয়ারি (১৮৪০ ) 'খ্যাসোমিয়েটেড প্রেসের মাধ্যমেই 

চিঠিখানি প্রচারের নির্দেশ দেন । তাছাড়। এর দ্বার। ভারতবর্ষের সরকারী দমন- 
“নীতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে এবং সেই সঙ্গে দেশবাসী ও দেশকম্ীদেরকেও তার বক্তব্য 
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জানান হবে, এ চিন্তাটাও তার মনের মধ্যে কাজ করেছে। ৬ ফেব্রুয়ারি এটি 

দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় £ 

[0921 ০৬105010, 

1] 125 1620 ০ ০110019%1 19061 ৮1101) 81626 1109155 90 

1011161 255001866 17956161011 0105 [68৫07] 01 1711770 ড/1)101) %০04 

2৫৬০9০৪6,. 4৯5 ০৮ 1170, 9 20091001778 715510900151710 ০01 (1১৩ 

12127 02%7%0/ 0 ৫221 £20671£25 [:1095৩ 080011015 255০০1819৫ 

177)5816 ৮/1617 01891১55101 (0 16157 06171078100 106215 007 

০] [05010165, 1116 12010081) 200 015 181-1951671) 5/915) 25 511 

99 0176 ০0101001708019205 11) 016 1000101) 910126191) 1186 77906 07 (491 

বা1016 11710619016, 

19 786 0170 09 ৬৪011 0981 [17856 0622 0091178 17) 11015 ০011061 

০01 01)991 ৮/11016 96 19৬6 ০00] 12919901088] 9100 1২0191 1)6610910- 

[070 (06101105, 1102106 1 ৫1001 101: 716 109 86600 2 2০61৬1095 

1) 90186176105. টি ] 1011) %90 11) 01 01715900 [01 0106 ৬/65(6100 

01৮11158110) ৬111 966 01911100561 016 01658102110 1195 561 001 

15011 11] 50176 929 1115 86171721061 001 [10019 10 105806 0176 

[09101 ০01 0600010, 1101 0119 ০01 10701101819] [01101021 5100681100 

৮/101011 11970761516 1191101191 93091655100 ৮ 16 1629.0195 ০91 

10016৬01101 900 0198810 111195৩0006 ০0%5170016. 1015, 

11101900176, 211 (116 10016 176099521% 01911620575 01 01109881114] 5081 

50011 2110 00 9170010 ০0981106190 070 1995510705 01 11) 2 813 

17211019011) 01939 001001 10 ০1 1111]101) 610067৬0001, 

৬101) 1 1652015, 

০9019 51000161৬ 

[২2171419090] 1701. 

এই পত্র পাওয়ার পরই নেভিনসন্ পুনরায় এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে এই সঙ্জের 
ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বা সহ-সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন । বলা 
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বাহুল্য, কবি সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে পত্রে একথ।ও 

জানিয়ে দিলেন যে, শুধু নাম দিয়ে তীদের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড় এই অশীতি বৎসর 

বয়সে সক্রিয় ভাবে কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না । কৰি তীর পত্রে২ও 

লিখলেন £ 
[61195 06০0 1079১ 1010 91 5০০, (0 172%6 8১160 770 09 108) 0109 

27212071201 (5%7:2/107 02041 71667245058 ৬1০6-1১76১14001 87)0 1 

৪০০0 016 1)0110017 ৮9101) ৪620 1)1695016. 1081 91 091১৫ ৫০ 

10011106 170176 40 70155611601] 10151 16170 117 10901))6 109 16: 801১ 

20091 81] ৪ ৬915 9৫৬ 010০০৫ 82৫ 1]) [10 001)19১. 8৮৮ 1 51708101791 

070001910) 05, 01) 009 %/11016, | 210) 1556001718 081/৯ 101. 

মৃত্যুর কয়েকমাস পূবে “সত্যতার সংকট” শীষক ভাষণে,_-বিশেষ করে কারা রুণ 

জওহরলালের পক্ষে তিনি মিম্ র্যাথবোন্-এর উদ্দেশে যে এতিহাসিক খোলা চিঠি 
লেখেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে ভারতে ব্রিটিশ সাঁমজাবাদী শোসণ ও শাসনের 

বিরুদ্ধে তার তীব্র ক্ষোভ ধিক্কীর | 

ড. নেপাল মজুমদারের এই রচনাটির আদি নাম ছিল বন্দীমুক্তি ও বাক্তি- 

স্বাধীনতার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ | লেখাটি ১৯৭৪ সালে গণতাস্থ্িক লেখক শির্পী- 
কলাকুশলী সম্মিলনীর পক্ষ 'থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ কর। হয়েছিল। তখন 
এর ভূমিকা হিসেবে লেখাটির ঘংগে “রবীন্দ্র জয়ন্তী” উপলক্ষে গণত্রান্তিব লেখক শিল্পা 
কলাকুশলী সম্মিলনীর আবেদন এবং সন্মিলনীর প্রথম রাজ্য সম্মেশনে গৃহ; 

“গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি-্বাধীনত। আন্দে।লনে সাহিত্যিক শিল্পার দায়িত শ'ষক 

প্রস্তাবটি জুড়ে দেয়া হয়েছিল । রচনাটি পরধতীকাঁলে ভারতের কমিউনিষ্ট প!টির 

সাহিত্য মুখপত্র নন্দন-এ (নন্দন বৈশাখ-জ্যষ্ট, ১৩৮১, পৃঃ ১৩৩২ এবং 
৯৫-৯৮) প্রকাশিত হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুন কল্যাণ দপ্তর থেকে 

প্রকাশিত ঘুবমানসের বিশেষ রবীন্দ্র সংখা।য় (৯ মে রবীন্দ্রনাথের সোয়াশ' বর জন্ম 
বাধিকী উপলক্ষে) প্রকাশিত হয়। কিন্ত লেখাটির মূল বিষয় রবীন্দ্রনাথের বন্দীহত্যা 
বিরোধিতা ও বন্দীমুক্তির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তা কেন্দ্রিক | সেক।রনে, 

রচনাটির শিরোনাম এখানে বদলে রাখা হলো । 

লেখাটির প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে এক্ষেত্রে কিঞ্চিত আলো।কপাতের প্রয়োজন আছে । 
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মন্তর দশকের একটা বিরাট অংশ জুডে পশ্চিমবাংলায় চলেছিল আধা-ফ্যাসিবাদী 
সপ্্রাস, বন্দীহত৷ | ভারতরক্ষা আইন, মিসা, এসমা ইত্যাদি দমনমূপক আইন 
ও অভিন্তান্স এব” পুশিশ ও ভাভাটে লুম্পেন গ্রগ্াদেব তাণ্ডবে সাধারণ মানুষের 

বঞ্ রোব শুষেছিপ, ব্যক্তি স্বাধীনতা শযেছিপ লুন্ঠিত। শত শত বামপন্থী কর্মী 
পুলশ ও গুগু।দের হ।তে খুন হযেছে | অত্যাচার, ভাতি এবং আতংকে বাসস্থান 

ছেডে যেতে ভযেছে হাজাবে। নিরীহ মানুষকে | এই শ্বাসরোধকব অবস্থা বারবার 

হিটপ।বেখ খ্য।সি*, ও নাসি শাসনেব কথাই শ্মবণ করিষে দিষেছে। ১৯৭৪ 

সনের কবিপক্ষে (১৭ মে থেকে) পশ্চিমবা,পাব বিভিন্ন জেলখানাষ বাজনৈতিক 

পনীণ দেল তের দফ দাবিতে অনশন শুব কবেন। তাঁদেব মূল দাবি ছিল: 
আঁবনগ্চে আটক সমস্ত বাজনৈতিক বশ্দাদের মুত দিতে ভবে । মুক্তি ন। পাওয়া 
পষপ্ত তাদের ওপব থেকে সমস্ত পীডণ, অত্যাচার বন্ধ করত হবে। 

জেলখান , থান। পক আপ এখ২ [প্রজন ভান-এ পাজনৈতিক বন্দীদের গুলি 

কৰে হত্য। বর 0ঠা তৎক্াল'ন কংগ্রেস সবকারেব বেওযষাজে গিযে দাডিষে- 

ছল | ইংবেজ গামশেও বন্দা শিবিরে গুল চালনাব নজীর আছে। তবে তা 

একবাবই | হিজ ন জেলেব বন্নীহতা।। আর সেই সময মার ছুইজন বাজনৈতিক 

বন্দ নিহত হযেছিলেন ৷ কিন্ততা শিষে তৎকাপীন বাংলার মানুষ ও বিদপ্ধজন 

প্রতিব।দ সোচ্চাব হয়েছিলেন | কবীন্্রনাথও সেই (বিক্ষোভ-আন্দোলনের পুরো 

ভাগে এনে দা।ডযে ছিলেন । এবং শহশ্দ মিনারের পাদদেশে আয়োজিত 

সমাবেশে এসে “তপি জাতিব হযে প্রতিবাদ জানিষেছিলেন | শুধু এই ঘটনা নষ, 

তিন উরেজদে” পৈশাচিক দমন নীতিব বিকদ্ধে সার" জাবন প্রতিবাদ 

জাণযষেছেন। সিডিশন বিল, ভারতরক্ষ। আইন, রাঁওলাট বিল, স্বালিযান- 
ওযাপাবাগ হত্যাকাণ্ড এগারসনের দমন নীতিপ্ প্রতিবাদ করেছেন, তেমন 

খন্দী হত্যার বিরোধিতা ও বন্দী মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত বল দরকার 

যে রবীন্দ্রনাথ নজেই ছিলেন [175 £00877105001101091 19715016157 

1010911191101) (501111100 ও 44৯11 [7101 ০1৬1] 11001116৭ 10111010+-এর 

সভাপতি এব 2*21101791  0০91011 107 1-1601069র সহ-স্ভাপতিও । 

ধজনৈতিক বন্দীমুক্তি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার 
দাবিতে রবীন্দ্রনাথের এই মহান সংগ্রামী ভূমিকা ও শিক্ষা তৎকালীন সম্বে 
প্রেরণার উত্স হয়ে দাডিযেছিল। 
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এই গ্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সন্মিলনীর প্রথম রাজ্য 
সম্মেলনে ( ১৯৭৩ ) গৃহীত প্রস্তাব থেকে অংশ বিশেষ তুলে ধরা যাক ; 

ইংরেজ আমলের কুখ্যাত কালা-কান্ুন-এগারসনী দমন নীতির কায়দাগুণি 
দেশে আবার চালু হয়েছে এবং হয়েছে আরও ভযাঁবহ আকারে । বিনা পরোয়ানায় 
যখন-তখন গ্রেপ্তার ও খানাতালাস, জেলহাজতে ও থানা লক আপে অকথ্য 
নির্যাতন, বিনাবিচাবে, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের অনিদিষ্টকালের জন্য, আটক 
জেলখানায় এসব বন্দীদের সঙ্গে পশুর মতো! ব্যবহার এবং উপযুপরি দেশের প্রায় 
সব কটি জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি নৃশংস গুপীবর্ণণ ও হত্যাকাণ্ড, 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা৷ ও কমীদেব ছাটাই, সাসপেণ্ড এবং অবাধ গুম খুন এব সেই 
সংগে গুণ্ডা ও সমাজ বিরোধী, পুলিশ মিলিটারী মি আব পিব সাহায্যে 

ক্ষমতাসীন দল (পশ্চিমবাঁঙলাষ সিদ্ধার্থ শংকর রাষের নেতৃত্বে ক”গ্রেস শাসন) কর্তৃক 
বিরোধী দলগুলি ও সংগ্রামী মানুষের পরে নগ্ন আক্রমন আজ এগ্ডারসনী দমন 
নীতিকেও স্লান করে দিচ্ছে । আজ আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে ববীন্দ্রনাথেল সেই 
বন্নির্ধোষ_সেই কঠোর ভত্পরনা ও অভিসম্পাত-গণতান্থিক ও বাক্তি স্বাধানতার 

দাবিতে রবীন্দ্রনাথের ক্রোধোদুপ্ত সংগ্রামী ঘুতি আজ আবার উজ্জ্রশ কপে আমাদের 
সন্দুথে উত্তাসিত হয়ে আমাদের স"গ্রামে উদ্বৎদ্ধ করে প্রেরণা যোগাচ্ছে সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন-_অতীত ও বৃর্তমান ₹ সংকলন গণতাস্থ্িক লেখক শিল্পা কলাকুশলী 
সশ্মিলনী কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত» ১৯৮০ , পৃঃ তথা ৩২ ] | সম্পাক ] 

তথ্য নির্দেশ £ 
১ অবশ্ট এই ঘটনার বছর চুয়েক আগে ১৯২৯ সাপের আগস্ট মাসে 

সুভাষচন্দ্র, কিরণ শংকর প্রমুখ বাংলার নেতাদের আহ্বানে 'নিখিল ভারত লাঞ্ছিত 
রাজনৈতিক কর্মী দিবস উদযাপিত হয় । এদিন বিক্ষোভ [মিছিল পরিচালনার জন্ 
তারা গ্রেপ্তার হন। বিচারে ৯» মাস কারাদণ্ড হয় । 

২. 7%00671) ৬৬1০৬, 7201660 170 1২41779109004 0119 0116৩, 

০৪700611931) 788৩ 603. 

৩, ১৯৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর | 

৪, ১৯৩২ সালের ৪ জান্রয়ারি | 

€, ১৯৩২ পালের ১৬ জানুয়ারি | 
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১৪ এপ্রিল, ১৮৯৮ | 

বস্তত এই ছুটি আইনের ভিত্তিতেই সন্ভরের, দশকের জকর) অবস্থায় 

“মিসা, “এসমা' ইত্যাদি কালাকামন্ুনগুলি রচিত হয়েছে। 
[10০1১ 3019 24, 1932, 

১২ মে, ১৪৩৩ । 

11090611) [০৬15৮/১ 3015 1933) [৯৭৪০ 106. 

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ । 

7 017৮/910, £81)151 20) 1934. 

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২মে, ১৯৩৬ । 

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ নভেম্বর, ১৯৩১। 

আনন্দবাজাব পত্রিকা, ২৫ এপ্রিল, ১৯৩৭ । 

আনন্দবাজার পাত্রক।, ৩ আগ১১, ১৯৩৭ | 

রবীন্দ্র রচনাবুল।, ২৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী | 

| পৃঃ ৪৩১ ৬২ । 

পত্রের অন্লিপি রবীন্জ ভবন-এ র'ক্ষত আছে । 

১৭ আগস্১ ১৯৩৭ । 

4৯101111503 929771010109, ০৬ 617001 20, 1937, 

আনন্দবাজার পত্রিকী, ১৯ অক্টোবর, ১৯৩৭ | 
৬1১৬4-13181911 ০৬৯১ 6০109191940, ৮. 19 

৩১ মাচ, ১৯৪০ । 
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শ্যামল মৈত্র 

ব্যক্তি-স্বাধীনতা। ব্যক্তি-অধিকার ও রবীন্দ্রনাথ 
বিগত এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে শুতবুদ্ধিসম্পনন কিছু সংখাক 

মানুষের শিবপস গ্রচার ও প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আজ মোটামুটি বাঙালী জনমানসে 

এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে রবীক্ত্রনাথ শুধু উপনিনদের ভাবখারায় পুষ্ট 

অধ্যাত্ববাদী নণ কিবা মুনিঝধিদের “বিধিবিধান ও নী'তিনিদেশের একান্ত অগ্সারা 

ও প্রচারক শন | কায়েম। স্বার্থবাদীর ববীন্নাথকে দীর্ঘকাল ধরে একটি নিদিষ্ট 

ক্ষুদ্র গণ্ডাব মধ্যে আগ রেখে, তাঁদের স্বায় স্বার্থসিির জন্য গজাস্ত মিনার বিহাপী 

নন্দনতাবিক অথবা খষিকল্প ব্যক্িত্ব হিসাবে তাকে পুজার বেদীতে পসিয়ে 
রেখেছিলেশ । আজ অবশ্য পরিস্থিতি অনেকট। বলেছে । অসংখা তথ্য এ 

তত্বের সমাহারে প্রম।ণিত হয়েছে যে রবাক্্নাথ তার জীবনের প্রায় উ্ধাপন থেকেই 

অন্যায় অবিচারের বিকদ্ছে টার প্রতিবাদী কঠস্বরকে সোচ্চার করেছেন এবং মৃতার 

প্রাক-মুহূত পরন্থ ত। অবারিত, অধ্যাতত ছিল । 

আজকে? দিনে বুবীন্দ্রনাথের এই ভুমকাটিকে আবু বেশি কৰে ম্মগণ করার 

প্রয়োজন দেঁখা দিয়েছে । ভারতবর্মে এবং বিশেষ কৰে ভারতের গ্রতিনেশী ছোট 

ছোট দেশগুশতে ব্রাষ্যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের ক্রোধ কু! তচ্ছে, মাগষের 

সামান্দিক শরাপত্া ক্ষু্র কৰা হচ্ছে | প্রতিনিয়ত, এমনকি সসদায গণতস্থকেও 

বার বার ধুলায় লুটিয়ে দেওয়। হচ্ছে, ব্ণবিদ্বেষের বিসবা্প বিংশ শতাব্ধীর শেব- 

তাগেও একটি দেশে দাপটের সঙ্গে টিকে আছে ; কোটি কোটি মাগষের প্রতিবাদ 

সত্বেও সাম়াজাবাদ। দানব তার পারমাণবিক যুদ্ধ-চক্রান্ত থেকে বিরত্ত হচ্ছে না, 

মানর সভ্যতার 'চরাতবে প্গ্ম কপার এক সর্বনাশা খেপায় মেতেছে, এই সময়ে 

আমাদের প্রাথন', মাপ একবার জন্ম দাও ববীর্নাথেরা । কারণ, সাহিত্য 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপুন। ধার! দিকপাল, ঠাদের মধ্যে অনেকেই চারপাশের সামাজিক, 

রাজনৈতিক ঘটনাবলী .থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে একধরণের সুবিধাবাদী 

নিলিপৃতার তথা নিরপেক্ষতার আপরুণ গায়ে জড়িয়ে রাখেন । তারা যেন মনে 
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রাখেন যে রবীন্দ্রনাথ কখনও সমসামযিক কোনো রাজনৈতিক বা লামাজিক ঘটনার 

্বীয় অভিমত গোপন করেননি । কি দেশীয় ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখনই 

মান্ষের অধিকার বা ব্যক্তি স্বাধীনতা খব বরা হযেছে, তখনই তিনি তার 

গ্রতিক্রিষা অুষ্পষ্টভাবে ব্যক্ত কবেছেন । 

১৮৭৫ সালের ১১ ফেকয়াবি কলকাতার পাশীবাগানে অগঠ্ঠিত হিন্দুষেলার 

অরিবেশনে ববীক্রনাথ যে কবিতা! পাঠ কধেন, তাতে পরাধান ভারতবর্ষের নিদাকন 

ভববস্থ বণনা ধরে ডুখ প্রকাশ কৰেছেন | তখন কবির বয়স ১৪ বগও পুর্ণ 

ভযনি, তখন থেকেই টনি শিবাতিহ মানবাজ্মাপ পাশে দাডাবার তাগিদ অনুভব 

করেছেন | পবে« ধছর & হিন্দমন। র পবপ তরী অর্থবেশনে কৰি শীদল্লীর দরবার' 

নামে এক্টি কলিত' পাঠ বপ্লেন। তাতে একদিকে পথেছে দুতিক্ষে মানুষের 

নিদারুণ দ্র্শশার বর্ণনা, আপরদিকে বডশ'টেৰ দববারে ভোগবিশীসের আডঙ্বর | 

পর্ড পিটন সপাদপন্েে বা অন্যন্ধ এই কবিতাটিকে ছাপাব অক্ষরে প্রকাশ করতে 

দেননি । লর্ড লিটন ১৪ বছবের ব'নকটিকে চিনতে ভুল বরেননি তাদের সঙ্গত 

কাবণেই কাচা হান্ব লেখা ই কবিতাঁটিও বাজরোষ থেকে রেহাই পাযনি 

১৮৮১ সাশ। ববীন্ধনাথেল ব্যস তখন৪ কু্ড পেরোষ নি। সেই সময়ে 

ভাবত। পত্রিকাষ লেখা “চানে মরণের ব্যবসাষ” প্রবন্ধটিতে তার আশ্চঘ প্রথর 

রজনী [5 সচেতনতীব পরিচয় পাওয! গে | ছু চাবটি লাইন উদ্ধৃত করা যাক ঃ 

একটি সম্পগ্র জাতিকে অর্থেন পোভে পনপৃবক বধ পাপ করানে। হইল | চীন 

কাাদয়া কহিপ, 'আমি অহিষেন খাইব ন'।” ইতব'জ বাণক কহিপ, “সে কি হয” 

চ নেব হাত 2টি বাধিষ' তাব দখেব মাব। টামান * দয আহফেন ঠাসিযা দেওয়া 

হ্হণ , দি বহিপ, “য অহিষেন খাইলে তা দম দাও। থুদিন হইপ 

ইংরেজর। চ নে এইবপ মপূব বাণিজা চান ইঈতেছেন। যে জনিস সে বোনমতেই 

চাহে না, সে্ট (জিনিস তাহাপ এক পবেটে জোব কবিষ গু জিয। দেওষ' হইতেছে 

ও আল এ পকেট হইন্ডে তাতাব উপযুক্ত মূল্য ভুলিযা শওযা হইতেছে । অথ 

সঞ্চষেণ ণইবপ উপীঘতে ডাবাইাত না বল যদিও নজ বলা যায়ঃ সবে লে 

নিতাস্তই ভদ্রত।ব খাতির 1১ 

উ্তিমধ্যে রবীন্ত্রনাথ ছুবাব [বলেও খুরে এলেন । ইংঞগাজ সাহত্য এবং 

এপ্ডিত কয়েকজন মনীফীর সান্িধ্যে এসে ইংবাজ চরিন্ধ সম্পর্কে তার কিছুটা উচ্চ 

পাবণাই গডে উঠেছিল । সেটাই স্বাভাবিক ॥ |কস্ত ঘেটা লক্ষ্যণীয় 'তা হল এই 
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ঘে এদেশে শাসক-ইংরেজ সম্পর্কে তিনি কখনই মোহ্গ্রস্ত হন নি। বিলেত থেকে 
ফিরে এলেই তিনি বললেন : ঘে বডে! ইংরেজ সে ষোলে। আনা মানুষ, সে থাকে 

সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে পাড়ি দিতেই কীচিকলের মধ্যে আপনার বারে! 

আনা ছাটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হ্ইয্বা আসে। এই সচেতনতার 
মণিকোঠীয় অবস্থান করতেন খলেই আমরা! দেখি যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের সুচনাকাল 
থেকেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিটি নির্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 

সরব হয়েছেন বিশেবত দেশের জনপ্রিয় নেতাদের মুক্ত করে আনার জন্য এবং 
ব্যক্তি-্বাধীনতা ও মানবিক ন্যায়ের অধিকারকে রক্ষা করীর জন্য বারে বাবে 
সামনের মান্সিতে এগিয়ে এসেছেন । 

১৮৪৭ সালে যখন বোশ্বাইতে তিলক ও নাট ত্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা হয়, 
তখন তার প্রতিবার্দে বোম্বাইতে বিরাট আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিপ। আর 
তার প্রতি সংহতি জ্ঞাপনের জন্য এই বাংলায় যে আন্দোশন গড়ে ওঠে তার 

পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ | শুধু তাই নয়, এ মামণা৷ পরিচালনার জন্য বাংলা 
থেকে গ্রচুর অর্থ এবং একজন ব্যারিস্টার পাঠিষে সাহাষা করেছিলেন । কষেকমাস 
বার্দে ১৮৯৮ সালে যখন তিলকের “কেশরী” পত্রিকীকে উপলক্ষ করে সংবাদপত্রের 

শ্বাধীনত| হরণ করার চক্রান্ত হয়, তখন মেই ভার্াকুলার প্রেস-এ্যক্ট্রের প্রতিবাদে 

রবীন্দ্রনাথ এক প্রতিবাদ সভায় তার স্থৃবিখ্যাত “কঠরোধ”২ ভাষণটি পাঠ করেন | 

১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কাধকর কবেন | 

এই উপলক্ষে দেশবাপ। যে তুমুল আন্দোলন সংগগ্িত হুয রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার 

অবিসংবাদ্দী নেতা । এব আগেই তিনি ১৫ আগই ক্লকাতার টাউন হলে “অবস্থ। 

ব্যবস্থা” নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতে ইংরেজের উপর ভরসা ছেডে 
জাতিকে আত্মশক্তির সাধনায় উদ্ব*্ধ করেন । নিজস্ব অর্থনীতি, ম।তৃভাষায় শিক্ষা, 

পঞ্চায়েত দ্বারা বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে ইংপেজ শাসনব্যবস্থাকে তিনি উপেক্ষা 

করার আহ্বান জানান । এই আন্দোলনের ফসণ হিসেবে তার লেখনী থেকে যে 

গানগুলি বেরিয়েছে তার মধ্যে 'আমার) সোনার বাংলা” “বিধির বাধন কাটবে 

তুমি', 'বাংলার মাটি বাংলার জল”, “ওদের বাধন যতই শক্ত হবে ইত্যাদি আজও 
লোকের মুখে মুখে ফেরে। প্রখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন £ 1% %/৪5 
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বঙ্গভঙ্গের পর গাত।ঞাঁল থেকে মহুয়। পথন্থ অথাৎ ১৯০৬-১৯০৭ থেকে ১৯৩০ 

সাণ পযন্ত এই পবেই ব্যক্তি-স্বাধীনত। ও ব্যক্তিঅধিকাবের সপক্ষে সবচেয়ে বেশি 

করে আত্মপ্রক।শ করেছেন বধীন্ত্রনাথ | শর এই প্রতিবাদী ভূমিকা মূলত তিনটি 

খাতে গ্রবাহিত হযেছে : ১ আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ইম্পীরিয়ালতন্ত্ের ( পরবর্তী- 

কালে ফ্যাসীবাদের ) বকছে, ২. স্বদেশে ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে এবং ৩. 

স্বদেশী আন্দোলনে ত্রুটি ঘবলতাব বিরুদ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 

সমূহের নখান্ত বিস্তার দেখে কৰি শঙ্কিত, ব্যথিত হযেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্ত 

তিনি গভীর অন্তু্টির সাহায্যে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন থে এই 

বিশ্বযুদ্ধ অকাম্য হলেও পৃথিবীতে অনেক ওলট-পালট কবে দেখে । তীর ভাষাতেই 

বলি £ "এবার যে এ এস সবনেশে গো; কবিতাটি লেখার অনেক পরে প্রথম 

বিশ্বযুদ্ধের বার্তা আমাব কাছে এসে পৌঁছয়। এনড্রজ সাহেব বলেছিলেন থে 

আমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল । আমার এই 

অনুভূতি ছিল ঠিক যুদ্ধের অন্থভূতি নয । আমার মনে হয়েছিল যে আমরা 

মানবের এক বুহৎ যুগসদ্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান 

প্রায় । সৃত্যু-ছুঃখ-বেদনাব মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবধুগের রক্তাত অরুণো দয় 

আসন্ন | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হুল যে ছুনিয়াব্যাপী পুজিবাদ 

ক্রমশ সাম্রাজাবাদের স্তরে উন্নীত হচ্ছে এবং সাত্রাজ্য ভাগ-বাটোয়াপাকে কেন্্ু 

করে সাআজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে ছ্ন্থ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। পাশাপাশি 

পু'জিবাদের জোয়াল থেকে মৃক্ত হবার জন্য দেশে দেশে সংগ্রামও তীব্র থেকে 

তীব্রতর হচ্ছে, যার অনিবার্ধ ফলশক্রুতি সোভিয়েত রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন ও 

সমাজতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুদয় । রাজনীতির এত বুম্তরাতিন্থক্প বিচারে না গিয়েও 

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন এই সারকথাটি। “যে যুদ্ধ হয়ে গেল তাঁ দৃতন 

৭ 



বুগে পৌছাবার সিংহদ্বারস্বূপ। আরো ভাঙবে, সঙ্কাণ বেড়া ভেঙে যাবে, 
'্বর-ছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে । পাশ্চান্ত্য দেশে দেখে এসেছি, 
€সই ঘর-ছাডাব দশ আজ বেরিয়ে পড়েছে ।"..শখ্খের আহ্বান তাদের কাণে 

পৌচেছে। রোমা রোল, বাট্রান্ড বাসেল প্রভৃতি এই দলে লেক । এরা 

যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাডিয্রেছিলেন বলে অপমানিত হয়েছেন । জেল খেটেছেন । 

সবঞজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছেন* | মনুষ্যত্ববোধ বজিত, 

বিবেকবজিত ইম্প' রিয়ালতস্কেণ স্টিম রোপারেঞ তলায় ছুনিয়া দরডে নিবাতিত 

মানবাজ্মার ঞ্ন্দনধ্বনি তিনি শুণতে পেয়েছেন । তওব্র খ্যঙ্গেব কশাখাতে জঞজরিত 

করে “সফলতার সছুপাধ়” প্রবন্ধে তাদের উদ্দেশে বলেছেন ২ 'যর্দ একটা ছাগশিশুকে 

আহ্বান করিবার জন্য মালা-সিন্ুব হস্তে লোক আসে এবং এই সাদর ব্যবহারে 

ছাগের একান্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে পলা হয, এ কা আশ্ব, এত বড়ো মহ 

যজ্ছে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! ইম্পারিযাপতঙ্ক [শর!হ (িববতে লড়াই 

করিতে যাইবেন আমাদের আঁধকার নাহার খরচ যোগানো, সোম।লিপ্য!গ্ডে বিপ্রব 

নিবারণ করিবেন, আমারেব অধিক প্রাণদান কর। ১ উষ্চপ্রধাণ উপনিবেশে ফসল 

উত্পাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুক্সু যোগাশ ছেওয়' | বডোয- 

ছোটোয় মিলিয়া। যজ্ঞ করিব।র এই নিয়ম 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কিকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল , ১৯১৫ সাপে সরকার 

টাকে নাইট খেতাব 'দল । ১৯১৬ খ্রীষ্টা্ধে আমোরকীায় আামন্বিত হলেন তিনি | 

কিন্তু কোন পুরুষ্বারই কর রাজনৈতিক নারকিত্বে এতটকুও চিড ধরাতে পারে নি। 

১৯১৭ গ্রীষ্টাকেই সরকারের দমনন'তির প্রতিবাদে লিখলেন, 'কঙার ইচ্ছায় কর্ম” | 

'আমাদের ব্রাজপুরুষের। শাস্তীর গান্ঠীর্যের সঙ্গে বলিয়া থাকেন যে তোষর। হুল 

করিবে, তোমর পারবে শা, অতএপ তোমাদের হাতে কত » দেওয়। চিপে না। 

অর্থাৎ ইংরেজ কণার ভকুম অগযায়; সব ক্ছেউ চ'লবে। আমাদের বাজপুকষদের 

মধ্যে দেখি যে তাহাদের গায় ব্রক্ষার উপন ভরসা চলিস| ফীয় ভাবে প্রজা 

€চাখের জলটাকে গ,য়ের জোরে আন্দামানে পাঠাতে পারলেই তাদের পক্ষে লক্কার 

ধোয়াটাকে মনোরম কর| যায় । বাহিরে ছুঃথ শ্রাবণের ধারার মত আমাদের 

মাথার উপর নিরপ্তর বধিত হইয়ছে, অহরহ এই ঢুংখভোগের তামসিক অশু চিতা, 

আজ তাহার প্রায়শ্চিন্ন করিতে হইবে? 0, 

১৯১৯ সালের ২৭ মে পাঞ্জাবের জালিয়ানগয়াপাবাগে জেনারেল ডায়ারের 
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নির্দেশে নৃশংস গণহত্যা ঘটল । পৃথিবীব ইতিহাসে যার নজীর খুব কমই মিলবে 

দুঃখের বিষষ এই ঘটনা তাংক্ষণিক প্রতিবাদে '৩২কালান রাজনৈতিক নেতারা 
কেউ এগিয়ে সাসেন নি। সর্বাগ্রে এগিয়ে এপেন রবীন্দ্রনাথ | এই হত্যাকাণ্ডের 

প্রতিব।দে 1শুনি পাইট পাবা প্রতাখ্যান করলে চারদিবে আপোডন পড়ে গেল। 

১৪২৪ সালে বাণ্ণ সববাপ্র এক অডিনান্স জারি কবে যুখকদের ধরে ধরে জেলে 

পুরতে পাগল । শ্রভাষচত্দ্রকেও তাবা গ্রেপ্তার করশ। রবান্দ্রনাথ তখন 

আজেন্টিনায । 'দন্র ঠাকুরকে লিখলেন £ ঘরের খবর পাইনে কিছুই গুজব শুনি 

নাঝবি/ধুলশগাণি পুলিশ সেথ। লাগাষ হার্বাহাকি/শ্ুনছি নাকি বাংলাদেশের গান 

হাসি সব ঠেশে/বুলুপ দিষে বরছে মাটক আলপুবে জেলে 11 ১২৬ সাপের 

ডসেন্গর ম সে দ ক্ষণেশব পোম ল মামপা ও কাবৌল* সডঘন্থ মামলা চপ।কালে 

পুপ্শ আপ এবদ। বাপক হারে বশী ক্চানে গ্রেপ্তান শ্ুল করে । কাব তাৰ 

প্র/ঙবাদে ৩ নেএবা।প ১৯২৭ এব খোল। চঠি শব বের জন্য সংবাদপত্রে 

পাঠান 2 ০০914 1)0 19 076 (৩9০11101901 ৮107901715৬ -21৮01১ 

৮০ 1৬10৩ (9 001৮ ৮ [1146 9011 ৮০00111৮051) ১119 515 00110 

[010151050৮১ 11100 171 11151 410 80110 91 ৭1) 01110৬ 2005106 ১7011 

৬00৯ 1]) 15৮1 1১ 115৮ ০০610041017 ৬1916 10050 911 1116 11) 01061 00 

10০০ 01৮৮১ [018 001১ (1৬ [11107101৮6191107 96 ৩৯10৩175127 তর 

বিছাদ্দন পাদেহ ২৩ মেক্রষ।রি ১৯২৭ প্যার শহবে বোম? বোল", আইনস্টাইন 

প্রমুখের নেতৃত্বে প্রথম ফাসিনাববোধা সম্মেশ্ন অন্ষ্ঠিত হয। তার প্রতি পূর্ণ 

সমর্থন জানিষে ববীন্ত্রন থ এই সম্মেলনে শুভেচ্ছাবাণা পাঠান | 

১৯৩১ সাঁপের ১৬ সেপ্টেম্বব খড্াপুব শহবেব অনতিদুরে |হজলী বন্দীনিবাসৈ 

গ্রপি চাল।নোর কলে সন্তোব মিএ ও তাবকেশ্বর সেন নিহত হন | খন্দীহত্যাব 

প্রতিবাদে বখান্দ্রনাথ ভগ্রম্থা্টয উপেক্ষা কৰে শান্তিনকেতন থেকে কলকাত। চলে 

আসেন এবং বাাপক প্রতিবাদ সংগঠিত করেন । এই সমষে চিকিৎসকের নির্দেশে 

বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তীব দাজিলিং যাবার কথা ছল । তিনি সেই সমস্ত কর্মনথচী 

বাতিল করে দেন। মগ্মেণ্টের পাদদেশে অন্তষ্ঠিত জনসভা সভাপতির ভীষণে 

তিনি বলেন ঃ এত বডো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীবের পক্ষে ক্ষতিকর, 

মনের পক্ষে উদ্ভ্রান্তি জনধ, কিন্তু যখন ডাঁক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক 
এল মেই পীডিতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধাবারা যাদব কগস্বরকে নরঘাতক 
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মিষ্টরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীবরধ করে দিয়েছে । এত বড় জনসভায় যোগ 
দেগনা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলা হয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে উক্ত সভায় 

মাইক্রোফোন বাবহার করা ঘাত্ধ নি, বক্তার্দের খালি গলাতেই বক্তব্য রাখতে 
“হয়েছিল । 

১৯৩২ এর জানয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে সারা দেশে কম করে ১৭টি অভিত্যান্্ 
জারি করা হয়। তার কিছুদিন বাদেই বিনা বিচারে আটক করার জঙ্ক 

এগ্তাব্সনী কালাকাহুন জারি হয় । রবীন্দ্রনাথ এই সমর ক্ষোভে দুঃখে অধীর 

“হয়ে উঠেছিলেন । এক পঞ্জরে লিখলেন : ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি 

ক্রুতগতিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে চলিয়াছে ।১০ এই সময় এনড্র'জ সাহেবের 
'হাত দিয়ে তিনি ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে এক বিবৃতি পাঠালেন । ইত্ডিয়া 

লীগ আহত বিলেতের এক জনসভায় সেটি পড়া হল। তাতে বলা হয়েছিল £ 

আমাদের অবস্থা! পশুবৎ। . আমি ভরসা করি যে এখনও এমন ইংরেজ আছেন 

ধাহারা এই লজ্জাজনক অবস্থা উপলব্ধি করতে সমর্থ ।১৯ 
১৯৩৩ সালেন্ধ ১৭, ২৬ ও ২৮মে আন্দামান সেলুলার জেলে অনশনরত 

বন্দী ষথাক্রমে মহাবীর সিং, মানকুঞ্ণ নমঃদাস, এবং মোহিতমোহন মৈত্রের মৃত্যু 
হয় । এই ঘটনা জানতে পেবে সারা বাংলায় আগুন জ্বলে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ 

তখন দাজিলিঙে | -বন্দাদের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন 2 01৬৩ 800 10186] 
১০1০”, দীর্ঘ ৪৫ দিন বাদে বন্দীর| অনশন ত্যাগ করলেন । তারপর আন্দামান 

বন্দীদের ফিরিয়ে আনবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন শুরু হল; একদিকে ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী, ভারতের বডলাট এবং প্রিভি কাউনমিলের প্রেমিডেণ্টকে পাঠাবার 

জন্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সম্বলিত পত্র পাঠানো হল এবং অপরদিকে 

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনার অনুরোধ 

জানিয়ে গান্ধীজীকে পত্র লিখলেন রবীন্দ্রনাথ । 
কয়েক মাসের মধ্যেই গান্ধীজী ইংরাজ সরকারের পরামর্শক্রমে প্স।ইন অমান্ত 

আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন এবং সরকার তার প্রতিদানে কংযগরসকর্ী এবং 

আইন অমান্যকারী মত্যাগ্রহীদের ওপর থেকে সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তলে নিল। 
দুঃখের বিষয়, বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়ে সরকার কোনো সিগ্ধান্ুই গ্রহণ 

করল না। এই সময়ে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ববীন্দ্রনথখ অসহ্ মানসিক যন্ত্রণায় 

ছটফট করেছেন । ৮ এপ্রল ১৯৩৬ সুভাষচন্দ্র ভারত্তে আসার পথে বেস্বাই 
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বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার হলেন । ১০মে ১৯৩৬ “সুভাঁষদিবম' উপলক্ষে কবি এক 

বিবৃতিতে বললেন : বাংলাদেশে হাজার হাজার নরনারী আজও বন্দীশালার় । 

বিচারের দাবী করছিই, সেই দাবীর পেছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর 

নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ডভোগ করছে অপরিম্বিতকাল ধরে, তাদের মধ্যে 

দেশের ঘে বেদনা! আছে, তার চেয়ে অনেক ব্ড আছে দেশের অসম্মান | বিচারের 

অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান । তা! থেকে আমরা বঞ্চিত।১২ এর কিছুদিন 

বাদেই জহধলালের উদ্যোগে অল ইপ্ডিয়া সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন গঠিত হয়৷ 
রবীন্দ্রনাথ হলেন তার অনারারী প্রেসিডেন্ট | 

ইতিমধ্যে দুজন রাজবন্দী নবজীবন ধোঁধ এবং সন্তোষচন্দ্র গাঙ্গুলী আত্মহত্যা 

করলে কবি অত্যন্ত মর্মাহত হন । ২০ নভেম্বর ১৯৩৬ এক বিবৃতিতে বললেন £ 

সম্প্রতি বাংলার ছুইজন রাজবন্দী আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইহাদের আত্মহত্যা 

আমাদিগকে শোচনীয় অবস্থার কথ! স্মরণ করাইয়া (দক আবার আমাদিগকে 

ব্যথাতুর করিয়! তুলিয়াছে। আমি ভারতীয় ব্ক্তি-্বাধীনতা সজ্ঘের সভাপতি । 

***ব্ছ বৎসর যাবৎ বাংলায় সহ সহম্্র নর-নারা বন্দা-নিবাসে ভুর্বহ জীবনযাপন 

কৰিতেছে। ইহাদের জন্ত বিচারের অভিনয় মাত্র হয় নাই । বাংলা তাহার 

'এই অগণিত সন্তানের মনজ্বালা সহ করিতেছে । এই লোকগুলির জীবন নষ্ট 

হইয়াছে, পধিবাঁর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । এই দুইজন রাজবন্দীর আত্মহৃতা। 

সম্পর্কে তদন্তের আবশ্যক | কেহুই এই সকল ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে 

পারেন না। কাজেই সরকার একটা নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন বলিষাই 

আমি আশা করি। নিরপেক্ষ তান্তের পরিবর্তে পুলিস এবং বিচার বিভাগীয় 

তাস্ত বা রিপোর্টের উপর নির করা৷ কোনক্রমেই চলিবে না ।১৩ 

এই সময়ে প্রদেশস্তপিতে নির্বাচন হল । বাংলায় কংগ্রেস-মুূমপিম শীগ 

সরকার গঠিত হপ। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ফজলুল হক নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে 
গৃঠিত এই সরকারও বন্দীমুক্তির প্রশ্নে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন । যদিও 
অন্যান্য প্রদেশে নির্বাচিত সরকারগুলি পাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে শুক 
করেছিল। এই সময়ে আন্দামানের নির্বাসিত বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার 

দাবিতেও আন্দোলন প্রবণ আকার ধারণ করে । ২ আগস্ট ১৯৩৭ টাউন হলে 

বিক্ষোভ সভা আহত হল। সভাপতির ভাষণে তিনি আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে 

আনার দাবিপ্র পাশাপাশি অন্তান্য লমন্ত বাজবন্দীব মুক্তি, সংবাদপত্রের এবং 
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প্রতোকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার এবং ব্যন্ডি-ম্বাধীনতা রক্ষার জন্ত' 

দুঢকঠে দাবি জানালেন £ আজিকার সন্ধ্যায় আমি হ্ভায়বিচার ও মানবতা€ 

আহ্বানে সাড। দিতেছে । এই আহ্বান উপেক্ষা! করিপে বিপর্দ অনিবাঁধ। 

রাজনৈতিক বন্দীর: দাবা করিয়াছেন, তাহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিপাইয়া। 

অ'না হউক | এই দাবী; ন্ায্য এবং সামান্ত । ভারতবর্সে যে সকল প্রদেশে 

গণ-প্রতিনিধিগণ শাসনরশ্মি গ্রহণ করিধাছেন, সেই সকল প্রদেশে বাজনৈতিক 

বন্দীদিগকে বিনাসঙে মুক্তি দেওয়। হইয়াছে এবং নাক্ত স্বাধানতা সংকোচন সমস্ত 
বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা হইয়ছে | শুধু বালাদেশেই শত শত যব এখনও 

বিনা বিচারে আবদ্ধ রহিয়াছে » বাংলাদেশে প্রা সংবাদপত্রের কঠরোধ করিষ' 

আমাদিগকে ম্মরণ কর।ইয়। দেওয়া হয় যে, শাসকবর্গ জনমতের কোন €ততোয়াক্ষ 

রাখেন না, বাংলার ব্যন্ষিস্বাধীনতা মরুভুমির মরাচিকাীণ মতই অলীক । 

সম্প্রতি পাশ্চান্তের কোনও কোনও প্রদেশে রাজনৈ[তক পন্দ'দের উপপর প্র।ততি স 

গ্রহণের এক উদ্দাম প্রবুত্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাপতণমের গভর্ণমণ্টের 

মধ্যেও এই ধ্য(সিস্ট নীতি কতকটা সংক্রামিত ভইয়।ছে ব/লয়। দেখ! যাইতেছে | 

এই প্রদেশের তকণ-তরুণার| আঁনদিষ্টকাল বিনাবিচারে আব থাকিয়া শান্ু।রিক 

ও মানসিক নানাবিধ ছুঃথকষ্ট ভোগ করিতেছে । মাইনেব যে আমূল পরিবর্তন 

করা আবশ্বাক তাহা সুতা , কিন্ত আজ আমার দেশবাপ। আমাকে যে তাহাদের 

সহুত আইনের আমুল পরিবতনের দাবা করিতে মন্ররে!ধ করিয়াছেন তাহী শহে, 

উহারা। কঠোরত। হাসের দাবী করিতেই অন্গরোধ করিয়াছেন ।১৪ 

১৪ আগস্ট ১৯৩৭ অল হইপ্ডিয়। আন্দামান ডে পালিত হয়। কৰি তখন 

শান্তিনিকেতনে | ছাত্রছাত্রা ও অধ্যাপক্দের এক সভায় কবি আন্দামান দিবসের 

তাৎপধ ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন £ মনষের মনে যে 

ববর মরে নি, নিদয়তায় সে রস পায় জেলখানায় মনুষ্যত্বের আদর্শ বর্বরের দ্বারা 

প্রতিদিন পীভিত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। হিংশ্রতার ঠগিধর্স উপাঁসক 

ফ্যাসিজর্মের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবারাধী এইসব জে্াখানায় ।৯৫ 

অবশেষে ১৮ নভেম্বর ১৯৩৭ বাংলা সরকার মোট ১৫৫০ জন রাজরন্দীর মধ্যে 

,১১০০ জনকে মুক্তি দেয় । বাকী ৪৫০ জন সম্পর্কে বলা হয় যে গান্ধীজার সঙ্গে 

আলোচন! করে তাদের ছাডা হবে। 

১৯৩৭ সালের ৩ সেপ্টম্বর ব্রাসেলসে “ওয়।লভ কংগ্রেস ধর ছ্য ডিফেন্স অব 

৮৩ 



পীস' সংস্থার পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহত হয়। ভারতীয় লেখক- 
বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি এঁ সম্মেলনে নিয়ে গিয়েছিলেন 
মূলুকরাজ আনন্দ । ম্বাক্ষরকারাদের সর্বাগ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তার কয়েকদিন 

“বাদেই ১৪ অক্টোবর ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে লগ্ডনের ট্রান্সপোর্ট 
হাউসে এক সম্মেলন হয়। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যান্বি, মূলকরাজ আনন্দ, কুষ্ণমেনন 
প্রমুখ অনেকেই বক্তৃতা করেণ। অল ইত্ডিয়া সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের 

সভাপতি হিসেবে পাঠানো বাণীতে রবীন্দ্রনাথ বললেন : সহসা নুষ্িভঙ্গে যেদিন 
তাহার। ( ব্রিটিশরা ) দেখিতে পাইবে তাহাদের স্বাধীনতা৷ তাহার! নিজেরাই হরন 
করিয়া ধ্যাসিস্তদের কবলে যাইয়া পড়িয়াছে তখনই তাহারা উপলদ্ধি করিতে 

পারিবে যে, যে ব্যক্টির সমন্থয়ে রাষ্ট্র গঠিত তাহাদের নৈতিক যোগ্যতাই স্বাধীনতার 
প্রকৃত ও একমাত্র ভিন্তি।১৬ 

এর কিছুদিন আগে স্পেনে ফ্যাসিবাদের অত্যুর্থান ঘটলে ১৪৯৩৭ সালের ৩ মার্চ 

রবীন্দ্রনাথ স্পেনের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়ে 
যে বিবৃতি সংবাদপত্রে দিয়েছিলেন তা হুল ₹ 10. 011১ 1007 ০06 507016776 

[1191 01 50161717185 ০ 006 91091015]) 1060016 1 20099] 10 1176 

০950307100 01 17010721110, [76119 619 706091316?5 71001 10 509170১1061) 

076 0909৬6170101611 01 0176 10601010, 01 1] 2. 10111101) ০9106 10910 19 

168001010) 00917)6 1091%/910 17] 71111101)5 10 1176 210 ০01 06710901909, 19 

98109855091 01111280101) 2100 0016016.৯৭ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর বিলেতে বাক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ন্যাশনাল 

কাউন্সিল অব পিতিল লিবার্টিজ নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ববীন্দ্র- 
নাথকে এ সংস্থার সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করতে বললে কবি জানালেন : ! 
50610 1106 191)991 ৮৮10) 01550 01৩8১1০, £: 9910 01 06০9152 ৫0 

10010171086 17016 96 [016১0 (121) 0050 1510 109 10910 00 11 

2051 91] & ৮০1 04%97)000 88০ 1) (110 (1901০5.১৯৮ এই ৮০ বছর বয়সেই 

( ৫. ৬. ৪১) মিল র্যাথবোনের খোল! চিঠির জবাব যে ভাষায় কবি দিয়েছিলেন 
তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ ও ধিক্কার কোন্ পায়ে 

ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে । দেই প্রতিবাদের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেই এই 
নিবদ্ধ শেষ ক্রছি; ভারতীক়দিগকে লিখিত মিস র্যাথবোনের খোলা চিঠি 

৮১ 
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পড়িয়া! আমি গভার বেদন। বোধ করিয়াছি । মিস র্যাথবোন কে, তাহা! আমি 

জানি না-। তাহার এই পত্র প্রধানত জবাহরলালকে উদ্দেশ্তেই লিখিত 

এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস ব্যাথবোনের দেশবাসীগণ আজ 

যদি ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই মহান্ুভব যোদ্ধার ক কারাপ্রাচীরের 

অন্তরালে রুদ্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তিনিই মিসের অযাচিত 

উপদেশের যথাযোগ্য সতেজ উত্তর দ্রিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাহার মৌন 

আমীকেই, রোগশয্যা হইতেও এই প্রাতবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে ।"**অন্ত যে 

কোন ইউরোপীয় ভাষা সাহায্যে আমরা পাশ্চান্ত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে 

পারিতাম। জগতের অন্যান্ত জাতি কি ত্যতার আলোকের জন্য ইংরেজের পথ 
চাহিয়৷ বসিয়া ছিল ?-.-ঘদি ধক্রিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষ। ছাডা আমাদের 

জ্ঞানালোক পাইবার অন্য কোন পথ নাই, তবে-*ছুই শতাব্বীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের 

পর ১৯৩১ সালে আমর] দেখিতে পাই, ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র 

একজন ইংরেজী ভাষায় লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছে । অন্যদ্দিকে রাশিয়ায় মাত্র ১৫বতসর 

সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩২ সালে সৌভিয়েত ইউনিয়নের শতকরা ৯৮টি 

বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে । ( স্টেটস্ম্যান ইয়ার বুক হইতে উদ্ধৃত তথ্য ) 

***আমি পলী নারীদ্দিগকে কয়েক ফোটা জলের জন্য কাদা খুঁভিতে দেখিয়াছি-_ 
কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা হইতেও কৃপ বিরল ।--.ব্রিটিশরাজ আমাদিগকে 
খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষ] 

করিয়াছেন । এইজন্যই কি তবে আমর! ইংরেজদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব? 

চতুদিকে চাহিয়৷ দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদুর্ভাব চলিতেছে, যখন 
কুড়িতে কুডিতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লুষ্ঠিত হইতেছে, 
নারীদের সম্রম ন্ট হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান ইংরেজের অস্থ তাহার প্রতিকারের 
নিমিত্ত নড়িতেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে ইংরেজর। চিৎকার করিয়া 
আমাদিগকে ভত্পনা করিয়া বলিতেছেন, তোমরা তোমার্দের ঘর লামলাইতে 
পার না৯৯» ? 

সুজ'দির্দেশ 
১, চীনে যরনের ব্যবসায় £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী, ১৮৮১ । 
২, ক্রোধ, সাধনা, বৈশাখ ১৩০৫ । কণ্ঠরোধ ভাষণের এক জায়গাক়্ 

কবি বলেছেন ;: “একদিন শুনিলাম, অপরাধী বিশেধকে সন্ধান পূর্বক 

৬ 



৭ নথ -॥ ৫ 

১৫ 

গ্রেপ্তার করিতে অক্ষম হইয়্য রোষরক্ত গর্বমেন্ট সাক্ষীসাবুদ্দ বিচার- 
বিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা শহরের বক্ষে 
উপর রাজদগ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম, 
পুণ। বড়ো ভয়ংকর শহর। ভিতরে ভিতরে না জানি কি ভয়ানক 
কাণ্ড করিয়াছে । কিংবা, একদিনে পুরাতন আইন শৃংখলের মরিচা 
সাফ হইল, আব! অন্যদিকে রাজ কারখানায় নূতন লৌহ শৃংখল 
'নমীণের ভাবণ হাতুভি ধবনিতে সমস্ত ভারতবর্ধ কম্পানিত হইয়া 
উত্তিয়াছে।, 
11191) 50190818317 015 0010010016 9170. [061501091160165 

9১ 9-0.741. 

বান্দর গুপ্ত-র 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধে 
উদ্ধত ব্রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য । পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৯মে ১৯৭৮, পৃঃ ১০০৭ । 

যুদ্ধের ২ মাস আগে লেখা সংখ কবিতার ভাম্তরচনা করতে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি । 

শফলতার সদুপায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৯২৪, অক্টোবর । দিনেজ্্রনাথকে লেখা কবিতাকারে চিঠি । 
১৯২৭, ৩ ফেব্রুয়ারি । 

মনুমেণ্ট-র পাদদেশে আক্লোজিত জনসভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অংশ 
বিশেষ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ )। 

1,1951019) 1819 24, 1932, 

101৫. 

১০মে, ১৯৩৬ সাল, স্থতাষ দিবস উপলক্ষে কবির বিবৃতি । 

২০ নভেম্বর, ১৯৩৬ | কবির বিবৃতি ইউনাইটেড প্রেসের মারফত । 
২ আগস্ট, ১৯৩৭ । টাউন হলে বিক্ষোভ সভায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে 

যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষের বাংলা তর্জমা । 

১৪ আগস্ট, ১৯৩৭। আন্দামান দিবম উপলক্ষে আয়োজিত সভা 
কবির ভাষণের অংশ বিশেষ । 
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১৬ 

১৭ 

১১, 

১৪৯, 

১৪ অক্টোবর ১৯৩৭, ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বুক্ষার বিষয়ে লগ্ুনের 

ট্রাঞ্সপোর্ট হাউসে অনুষ্টিত সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী । 

৩ মার্চ, ১৯৩৭ | স্পেনের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহাব্যার্থে রবীন্দ্রনাথের 

বিবৃতি । 

লগুনে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হ্যাশনাল কাউন্সিল অব সিভিল 
লির্বাটিজ নামক সংস্থার সহ-সভাপতি হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ 

করা হলে কবি এই চিঠি পাঠান । ১৯৪১। 

র্যাথবোনের খোল! চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ | ৫ জুনঃ ১৯৪১ । 
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অরুগ দাশগুগু 

ভারতরক্ষা আইন, রবীন্দ্রনাথ এবৎ এদমা-মিসা 
রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম দৃ্টিভঙ্গিকে নির্মোহ বিচার করলে যে বপটি তান্বর হয়ে 
ওঠে, তা হলো! তিনি অরুত্রিম এক মানবতাবাদী । তিনি আমাদেরই লোক। 
মপীমের প্রতি আকর্মণ সত্বেও তার জীবণার্শনেব মাধ্যাকর্ষণ হলো মান্য । তার 

কাছে মানুষই সত্য। মানুষের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা । সে মানুষের 

অধিকার যেখানে পদদলিত হয়েছে সেখানেই তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 

সোচ্চার হযেছেন, কখনো জনারণ্যে মিশে, কখনে। একাকী তার প্রতিবাদ 

করেছেন । মানৰ সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের ধাবাষ তিনি লক্ষ্য করেছেন 

সামাজ্যপিপ্স,, মীনপবিদ্বেধীরা শেষ বিচারে ইত্তিহাসেব প্রাপ্য দণ্ড নিয়ে চিরতরে 

নিশ্চিন্ হযে যায় । ববান্দ্রনাথ তার জীবনের মধ্যত।গে 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও জীবন 

মাযাচ্ছে দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন £ প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও পরে ফ্যাসিবাদী 
ঘু্দ। 'প্রক্তকর্ণবী'তে ঝপকেব মীধ্যমে যেমন ধনতন্ত্ের বাতৎ্স ঝপটি প্রতিবিশ্বিত 

হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময কবি প্রত্যষের সঙ্গে ঘোষণা করলেন £ 

জীবনেব আরস্তে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুরোপের অন্তরের সম্পদ এই 

সত্যতার .দ(নকে। আর আজ আমার বিদাষের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে 

দেউপিয। হযে গেপ।১ আর ব্রিটিশ সাআাজাবাদের ভয়ঙ্কর কপ তিনি মর্ষে মর্ষে 

উপলব্ধি করেছেন ণণে তিন সরাসরি পাজনী তির রণাঙ্গনে অবতীর্ণ না হলেও তার 

ত্ববূপ নানাভাবে উপলব্ধি করেছেন | মৃত্যু কিছুকাল আগেও ভারতীয় সংস্কৃতির 

বিপক্ষে লেখা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্তা। মিস র্যাথবোনের চিঠি কবিকে বিচলিত 
করেছিল। মিস র্যাথবোন ম্পধাভরে লিখেছিলেন: পগ্ডিত জওহরলাল, 

আপনার এবং আপনার অনেক সহকমীর পক্ষে ইংলপ্রকে ভালবাসিবার অথব। 

অন্ততঃপক্ষে ইংলগ্ডের নিকট রুতঙজ্ঞ থাকিবার কারণ আছে। ইংরেজের চিন্তাধারা 
আপনারা আক পান করিয়াছেন । পাশ্চাতোর বিশেষ করে ইংরেজ শিক্ষকগণের 

নিকট এমন কি ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নিকটও আপনারা বিশেষভাবেই ধণী। 
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এইখানেই সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক- 

ব্যবস্থা নির্ণীতি হইয়াছিল২। কৰি রবীন্দ্রনাথের জবাব প্রথমে প্রবাসী পত্রিকা 
ও পৰে ৫ জুন, ১৯৪১ সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে কধি 

লিখেছিলেন £ ইংরেজরা! যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়| রাহয়াছে এবং আমাদের 

হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততট। এইজন্য নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতটা এইজন্য 

যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়! দিয়াছে, কিন্তু অছির বত্ব্য সন্ধে 

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের হ্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য 

ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে ।2 সাম।জ্যবাদীদের 

চরিত্রের মূল €বশিষ্ট্য যে চরম শোষণ ও মন্ষ্বাত্বের অবমাননা এ সত্য তিনি 

হায়াক্সম করেছিলেন বলেই তাদের কোন কূটকৌশলই তাবে মানবিক কঙ্বা 
পালনে বিভ্রান্ত ব! ছ্িধাগ্রস্ত করতে পারেনি। 

রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবুল করেছেন £ প্প্রথমেই বলে রাখা ভালো আমি রা 

নেতা নেই, আমার কর্মক্ষেত্র আন্দোলনের বাইবে |, অথচ “অবমানিত মন্ত্র 

দিকে তাকিয়ে” পরাধীন জ।তি ও ভারতের ওপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যেখানে 

যত অত্যাচার নিপীড়ন হয়েছে, তিনি স্বকীয়ভাবে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত 

করেছেন | ববীন্দ্রনাথ যতই বলুন তার কাজ 'আসমানদারী” তবুও তাকে দেখা 

গেছে জাতির চরম অবমাননার মুহুর্তে তিনি হয়তো! কোন শোভাযাত্রার প্রথম 

সারিতে চলমান (বঙ্গ ভঙ্গ "বিরোধী আন্দোলন ), আবার কখনো বা গ্রুতিঝ!দ 

সভায় শান্ত সমাহিত কণ্ঠে ব্রিটিশ “শাসনের বিকৃত চরিত্রের, বর্বরতা, কাপুরুষতা ও 

পশুত্বের সমালোচনারত | তিনি ব্রিটিশ শাসকদের দণ্ড প্রয়োগের অতিরুত বপকে 

বর্বরতা বলে অভিহিত করেছেন । 

'ভারতরক্ষা আইন' ও অন্ান্ত আইনে সন্দেহের বশে কিশোর যুবকদের 

বিনাবিচারে আটক রাখার দণ্ডনীতির তীব্র সমালোচন। করেছেন তিনি । 

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর (১৯১৫, ১৮ মার্চ) ব্রিটিশ সাম্রাঃজার 

ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 'ভারত রক্ষা আইন? বা ডিফেন্স অব ইণডিয়া 
আযক্টি পাশ হলো | কংগ্রেসের “মডারেট” ও ন্যাশনালিষ্ট, গোষীর নেতারা এই 

মহাযুছ্ধে ব্রিটিশ সাত্ত্রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রতি দিলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
নিশ্চিন্ত হতে পারেনি । এদিকে যুদ্ধের শুরুতেই বিশেষ করে বাংলাদেশে 
সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ক্রমে বাড়তে থাকে । বাংলায় বিপ্লবীদের এই 
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প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য ইংরেজের দমননীতি ক্রমেই নির্মম ও ভয়াবহ হয়ে উঠতে 

থাকে । ১৯১৬ সালে, কংগ্রেসের লক্ষৌই অধিবেশনে “ভারত রক্ষা আইন' বা 

ইংরেজের দর্নননীতি বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর] হয় । 

এই সময় শ্রীমতী আনি বেসান্ত ভারতে “হে মরুপ'-এর দাবিতে প্রবল 

আন্দোলন শুরু করেন। তাতে ইংরেজের দমননাতি মারো প্রবল হয়। এই 
দমননীতির বিকুঞ্ে স্বভাবতই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনও শুরু হয়। 

মীদ্রাজ থেকে এই আন্দোলন বোদ্বাই উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, বিহার সহ প্রাষ সার] 

ভারতে ছড়িয়ে পডে। স্বযং ববান্দ্রনাথও এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে 

দাডিয়োছলেন | 

আনি বেসান্ত ও তার সহকমীদ্েএ 'হোমক্ল' আন্দেশনের পেছনে পামজাদা 

আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, সা“বাদিক, বুদ্ধিজীবা ও ছাত্র-যুবকর। দণপে দলে সামিল 

হতে থাকেন । এই অআ'ন্দোশনেব কেন্দ্রস্থল মাডাজ হওয়ায়, মাদ্রাজ সরকার 

এক সবকার। অ।দেশে ছাত্রদের সমস্ত বাজনোতক আন্দোলনে যোগদ।ন নিষিদ্ধ 

করে দেয়। সরক।বের এই দমননতিব বিকদ্ধে আন বেসান্থ তার “নিউ ইত্ডিয়া' 

ও “কমন উউপ' পত্রকাষ প্রতিবাদ জানাতে থ'কেন। এতে আতঙ্কিত হয়ে 

ইংরেজ সরকার ১৯১৭-র ১৬ছুন আনি বেসান্ত ও উরু ছুই ঘনিষ্ট সহযোগী জি-এস 

অরুণডেল ও বি পি ওয়াদিয়াকে উটকামণ্ড ও কোয়েম্বাটরে অন্তর'ক্ষবন্ধ করে। 

কিন্ত আনি বেসাপ্তের কখরোধ করার ও আন্দোলন স্তব্ধ করার ব্রিটিশ প:রকল্পন। 

সফল হয়নি । ব্বং সারা ভাবুতে অন্তরীণ আদেশের বিকদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও 

আন্দোলন শুক হয় । সঙ্গে সঙ্গে “হোমরুল' ব। স্বরাজের দাবিতেও আন্দোলন 
ছড়িয়ে পডতে থাকে । বাংলায় “মডারেট” ও 'ন্যাশনালষ্টি' গোষ্ঠী মিলিতভাবে 

আন্দোলন শুক করেন । ১৯১৭ সালের ২২জুন তারত সভা হলে প্রথম প্রতিবাদ 

সভা হয়। তাব কষেকদ্দন পর কপকাঁতায় বেঙ্গল তোমকল লীগ' 

গঠিত হয়। এব সভাপতি হলেন ব্যোমকেশ চক্রবতী আব মুগ সম্পাদক হন 
আই ৰি সেন ও রবীন্দ্রনাথের সুহাদ হীরেন্দ্রনাথ দলু। 

গ্রেপ্ধারের আগে আযানি বেসান্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক সতর্ক বাণীতে ইংরেজ 

সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গডে তোলার জন্য আহ্বান জানান। 

তার আবেদনের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সুর রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত 
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করেছিল । ১৯১৭-র.৪ জুলাই ভ্যানি বেসাস্তের “নিউ ইত্ডিয়া” পত্রিকায় বেসাস্তের 
গ্রামী ভূমিকার জন্য তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। 

এতে কৰির এক ইংরেজ বন্ধু মিঃ মাড বিল্ময় প্রকাশ করে তাঁকে এক চিঠি 

দেন। এক খোলা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তার জবাব দেন। এটি একটি 

রতিহাসিক [চঠি । তাতে তিনি বলেছেন : আমাদের দেশের শাসন কর্তৃত্বের 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশভাগের দাবিতে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রমাগত 

আন্দোলন পক্ষান্তরে গর্ভর্ণমেণ্টের উত্তরোন্তর তার বিরুদ্ধাচরণ-__এরই ছ্ন্দ- 
সংঘাতের ফলে আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক যুবক সন্দেহ, অবিশ্বীম ও নৈরাশ্তের 

বারা তাঁড়িত হয়ে হিংসার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এরই 

মোকাবিল করার জন্য সরকার প্রচণ্ড দলননীতির সাহায্য নিয়েছেন । শুধু এক 
বাংলাতেই শতাধিক মান্তব বিনাবিচারে অন্তরায়িত হয়েছেন-__ আর তাদের বেশির 

ভাগকেই কারাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অথবা নির্জন কক্ষে ( সলিটারি সেল ) 

আবদ্ধ বাখা হয়েছে, যার ফলে কয়েকজন বন্দীই হয় উন্মাদ নয় আত্মহতা। করতে 

বাধ্য হয়েছেন । এরই আত্যন্তিক বেদন! দেশের ঘরে ঘরে, যার ফলে অসহায়! 

নারীরা তাদের শিশুদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি শাস্তি বা দুংখ নির্যাতন ভোগ 

করছেন ।£ 

এরপর রবীন্দ্রনাথ লেখেন £ এ-সবের বিস্তারিত আলোচন।য় আমি যেতে 

চাই না। আমি সাধারগভাপেই বলি : এদের বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদির 

ব্যাপারটা অন্তধাবন কৰে দেখ। যায়, এদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে 

বঞ্চিত করা হইয়েছে এবং যুক্তি সগত কারণে এ কথা আমরা ধরে নিতে পারি 

যে এদের অধিকাংশই বিনা অপরাধে শান্তিভোগ করছেন। আর এদের মধ্যে 
অনেকে গোয়েন্দাচরের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তিভোগ করছেন, 

কেবলমাত্র এই অপরাধে যে, তারা এক মহান আত্মত্যাগের ব্রতে উন্মত্ত 
হয়েছেন |৫ .*. 

শ্রীমতা আনি বেসান্যের প্রতি আবাব শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লেখেন £ এই 

সংকটকালে একমাত্র বিদেশী বন্ধু যিনি আমাদের ছুংখভাগের অংশভাগী হয়েছেন 

এবং যার জন্য ার ন্বদেশবাসার ক্রোধ ও ক্রুকুটিকে কুড়াতে সমর্থ হয়েছেন, তিশি 

শ্রমতী বেপাস্ত। আর সেই কারণেই তাঁর মহান সাহসিকতার জন্যই তাঁর উদ্দেশে 

আমার সরুতজ্ঞ অভিননান বাকা নিবেদন করছি, বিশেষ করে আজকের এই দুর্দিন 
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যখন মানবতার বিরুদ্ধে এই অন্ধ তামসিক অভিযান চলছে এবং তার বিরুদ্ধচারণও 
খুবই বিপজ্জনক ।৬.." 

“হোমকল” আন্দোলন অপেক্ষা ও “ভারত বক্ষ। আইন” এবং ইংরেজের স্বৈরাচারী 

দলননাতির বিরুদ্ধে বেসান্তের বজনির্ধোষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম 

ঘোষণাটাই তাকে সবচেয়ে বেশি করে বেসান্তের প্রতি আকুষ্ট করেছিল | ইংরেজের 

দূলননীতির উত্তরোত্তর পৈশাচিক রূপ গ্রহণ কবির উদ্বেগ ও মানসিক যন্ত্রণার 

প্রধান কারণ হয়ে ওঠে । শুধু ভারত রক্ষ। আইনই নয, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী 
আইনের ওনৎং রেগুলেশনেব ধাতাক্লে বাংলার যুবক ও তরুণ সমাজ নিম্পিষ্ট 

হচ্ছিল। ভি আই অব, ডেটিনিউ, স্টেট প্রিজনার, পলিটিকাপ প্রিজনার প্রভৃতি 

নানা অভিধায তাদের কাপগারে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। এছাডা 

নজরবন্দী গৃহবন্দ। এবং গোষেন্দা পুলিশের অত্যাচাবে কত ছেলে উল্লাদ ও 

আ.্মঘাত য ববি চারও খবব রাখতেন | মিঃ মাডের প্রতি খোলা চিঠিতে তার 

প্রমাণ পাওষ। যায । 

শুধু এই খোনা [চঠি দিয়েই তিন ক্ষান্ত হননি । ১৯১৭ সালের ১০ আগস্ট 
আলফ্রেড থিষেটার হলে বেসান্ত ও তার সহকমীদের অস্তরীণাবদ। করার প্রতিবাদে 

এবং টাউন হলে সভা নিষিদ্ধ করাব প্রতিবাদে এ সভা আযোজন করা হয়। 

এই সভার প্রধান বক্তা আযং রবীন্দ্রনাথ | এই উপলক্ষে কবি “দেশ দেশ নন্দিত 

করি গানটি রচনা কবেন। এদিনের সভায সভাপতিত্ব করেন ভূপেক্্রনাথ বন্থ। 

হ্যারিসন রোডস্থ আলফ্রেড থিযেটারের এক সভায় তিল ধরনের স্থান ছিল না । 

শত শত লোক বাইরে দাডিযেছিলেন |? 

এই প্রতিবাদ সভার উপ্লক্ষেই কৰি তার এতিহাসিক ভাষণ “কতার ইচ্ছাষ 
কর্ম রচনা করেন এবং সভাষ তা পাঠ করেন। এই ভাষণেব শুরুতেই তিনি 

ভাবতের হোমক্ল” বা জাতায় আত্ম কর্তৃত্বেব দাবির জোরালে! সমর্থন করেন । 

তিনি বপেন £ মাক্ষষের পক্ষে সবচেষে বড়ো কথাট। এই যে কতৃত্বেরে অধিকারই 

মনবাত্বের অধিকার |৮ 

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে আনি বেসান্তেব মুক্তি অর্থাৎ তীব অস্তরীণাদেশ 

প্রত্যাহার কর! হলে সারা দেশে আনন্দোচ্ছাম বধে যায়। কিন্তু তাঁর মুক্তির পর 

মডারেট বা ন্যাশানালিস্ট-কোন নেতাই “ভারুত রক্ষা আইনে ও ১৮১৮ সালে 

ফৌজদারী আইনের ওনং রেগুলেশনে অন্তরাঁয়িত ও সাজাপ্রাপ্ত শত শত যুবকের 
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মুক্তির জন্য কোন উদ্ভোগ নেননি । এতে কবিচিত্ত ব্যথিত ও বিক্ষৃ্ধ হয় । তাদের 

মুক্তির জন্য দেশব্যাপী কোন প্রবল আন্দোলন কৃষ্টি না হওয়ায় কৰি মর্মাহন হুন। 
শুধুমাত্র বেদান্ত ও তার সাথীদের মুক্তি নয়, পুলিসের পৈশাচিক দমননীতির 
প্রতিবাদে এবং বাংলার বিনাবিচারে আটক শত শত যুবকের মুক্তির জন্য তিনি 
একট! আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন । তাছাড়া অন্তরায়িত ও 

অত্যাচারিত যুবকদের সঠিক সংখ্যা, তাদের পরিজনদের অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় 
বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথই সব্প্রথম দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে 

একটি অন্থন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং কৰি নিজে সেই কমিটির 
নির্দেশে কাজও করতে চেয়েছিলেন । 

প্রবাসীর" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপ।ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন 
জানিয়ে 'নজর বন্দীদের জন্য কি করা ধায় শিরোনীমে লেখেন : ভারত রক্ষা 
আইন অন্রসারে কিছ্বা ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন অন্তসারে যাহারা স্বাধীনতায় 

বঞ্চিত হইয়াছে তাহাদের জন্য কি করা যায়? এ বিষয়ে সর্বসাধারণের অনেক 

কর্তব্য আছে। অনেক পরিবারের প্রতিপালক অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহাদের 

গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ হইয়াছে । এই কষ্টদূর করা কর্তব্য। ইহা করিতে হইলে 
প্রথমত আবদ্ধ লোকদের নাম, ধাম ও সাংসারিক অবস্থা এবং তাহাদের পরিবারের 

বর্তমান অবস্থ। জানা প্রয়োজন । তাহার পর আবশ্যক মত সাহায্য দিতে হইবে। 

এই সব সংবাদ করা একজন মানুষের দুঃসাধ্য । অন্যান্য কারণেই এই সব সংবাদ 

তারতনতার মত কোন বিশ্বাসযোগ্য সভা দ্বারা সংগৃহীত হওয়া কর্তব্য । ভারতসভ। 

এই কাধের ভার লইতে না পারিলে এইরূপ কাজ করিবার জন্য একটি সমিতি 

স্থাপিত হওয়া উচিত ; কিন্তু লইতে ন' পারিবার কোন কারণ নাই ।***এই সমিতি 

স্থাপনের কথ! শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে প্রথম ধলিয়াছিলেন এবং তিনি 
ইহার কর্মীসভ্য হইতে প্রস্তত ছিলেন । কলিকাতায় ও মক:ম্থলের প্রধান প্রধান 
লোকদ্দিগকে ইহার সভা করিতে হইবে । যে যে ক্ষেত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের 

সঙ্গে দেখা করা চলে সেখানে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া এবং যে ক্ষেত্রে 

তাহাদের বাড়ির লোকদের সহিত দেখা করিয়া তাহারা কি কারণে আবদ্ধ হয়ছে 
তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে । তাহার পর গভর্ণমেণ্টের নিকট তাষ্াদের 

মুক্তির জন্য যথাযোগ্য অবেদন প্রেরণ আবশ্টক |৯ 

সথপত্ডিত ও বিখ্যাত গবেষক ' শ্রীনেপাল মজুমদার এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 
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স্বকীয় প্রচেষ্টার একটি দিক উন্মৌচিত করেছেন । ভারতসভা ব1! দেশের তদানীস্বন 
রাজনৈতিক নেতার! এ বিষয়ে এতটুকু উদ্যোগ গ্রহণ না করলেও রবীন্দ্রনাথ নিশ্চে্ট 

হয়ে বসে থাকেন নি। তার প্রেরণায় রুবির পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী ও ঠাকুরবাড়ির 
কয়েকজন মহিপা৷ উদ্যোগী হয়ে এই গুরুতর সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দু্টি আকর্ষণের 

জন্য কলাতায় এক জনসভা করেন। এই সভায় প্রতিমার্দেবী আযানি বেসান্তের 
মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ ও কংগ্রেস সভাপতি পদে বেসীস্তকে নির্বাচিত করার দাবি 

জানাতে গিয়ে তার ভাষণে বাংলার হতভাগ্য অন্তরীণাবদ্ধ ও রাজবন্দীদের দুঃসহ 

পীড়ন যগ্্রণার বিবরণ দিয়ে তীদের মুক্তির দাবি জানান ও সেই মর্মে ছুটি প্রস্তাবও 

উত্থাপন করেন । গ্রতিমাদ্দেবীর ভাবণের খসড়া পাগুলিপি শান্ঠিনিকেতনে 

রবীন্দ্রতভবনে রক্ষিত আছে। নেপাপবাবু মন্তব্য করেছেন, কলকাতার মহিলাদের 

এই সভা এবং এই সভায় প্রতিমাদেবীর এই ভাষণ এবং গৃহীত দুটি প্রস্তাব অত্যন্থ 

গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক ঘটনা । ইতিপূর্বে দেশে আর কোন সভায়, বিশেষ করে 
মহিল1 সভায়, ভারত রক্ষা আইনের” এবং বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির 

দীবিতে এ ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ হয়নি । তিনি বলেছেন, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ 

তথ্য পাওয়া গেল £ বথান্দ্রনাথ এবং প্রতিমাদেবী উভয়েই এই পর্বে রাজনীতিক 

আন্দোলনে সক্রিয় উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন । আব কোন সময়ে তাদের এই 
রকম সংক্রয় ভূমিকা নিতে দেখা ঘায় নি। বলাবাহুল্য, রাজনৈতিক আন্দোলনের 

ক্ষেত্রে তাদের এই উত্পাহ ও প্রেরণ! তীরা পেয়েছিলেন কবির কাছ থেকেই। 

মনে হয়, গ্রতিমার্দেবী তাঁর ভাষণের মূল বক্তব্য কবির কাছে শুনে নিয়ে 

লিখেছিলেন এবং পরে কৰি স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন। 'রবীন্দ্রভবন'-এ 

প্রতিমাদেবার ভাষণ ও প্রস্তাবের যে খসড়া আছে, তাতে দেখা যায়, স্থানে স্থানে 

কবির হস্তাক্ষরে সংশোধন ও পরিমান করে দেওয়া হয়েছে । “প্রবাশী” সম্পাদক 

ও কবি সুহ্দ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলকাতার মহিলাদের এই এঁতিহাসিক 

সভার তাংপয নির্দেশ করে লিখেছিলেন £ প্রকাশ্ সতা হইতে এরূপ দাবি 

ভারতবর্ষে ইহাই সর্বপ্রথম করা হয়। ইহাই নারীদের পক্ষে শ্লাঘার 
বিষয় ।৯০... 

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত এই এতিহামিক মহিলাস্ভায় প্রতিমাদেবীর 
ভাষণ ও প্রস্তাব ছুটির পুনরা বৃত্তির প্রীসঙ্গিকতা৷ আজও জ্লান "হয়নি । রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিবাদী মানস এই ভাষণ ও প্রস্তাবে বিধিত। তাই এই ভাষণ ও প্রস্তাব ছুটি, 
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"আবিষ্কার করে নেপালবাবু এক এঁতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন । তিনি 

বন্তৃতার যে অংশবিশেষ রবীন্দ্র ভবনের অন্রমতি ক্রমে উদ্ধত করেছেন, তা এখানে 

দেওয়া গেল। 

প্রতিমাদেবীর ভাষণ : আমার পূর্ববর্তী বন্তাগণ যাহা! বলিলেন তাহা সমস্তই 
মানিয়া লইলাম। শ্রীমতী এনি বেসাণ্টকে জাতীয় সভায় সভানেত্রী কবিবার 

প্রস্তাবে এবং তীহার মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিতে আমাদের সকলেরই সম্পূর্ণ 
সহান্ভৃতি আছে । আমরা ঘরের কোণে থাকি, আমব| রাজনীতি ভাল 
বুঝিনা 1... 

কিন্ত যে প্রস্তাবের ভার লইয়া আমি এই সভ।য় উপস্থিত হইয়াছি সেই 

প্রস্তাবটি আমাদের এই মহিলা সভা হইতে উত্থাপিত হইবার যোগ্য । তাহা যতটা 

আমাদের নিজেদের কথা এমন আর কোনটাই নয়। তাহ। আমাদের বাংলাদেশের 

সমস্ত মা এবং বোনের মর্মান্তিক বেদনার আবেদন | তাহা রাজনৈতিক কৃটনীতিকে 

ছাঁড়াইয়! যায়, কারণ তাহা আমাদের অন্তরের সত্যকার পথ' | বাজপুরুষের। 

ইহাকে বাহিরের চাপে চাপ! দিতে যতই চেষ্টা ককন না কেন »াহ! আপনি প্রকাশ 

হইয়। পডিবেই পড়িবে । আজ যে বাংলাদেশ বাপী ইপ্টাণমেন্ট প্রথা প্রচলিত 

হইয়াছে এই নিষ্টুর আইনের দ্বার। বিস্কব লোককে বিনা দোবে বা সামান্য দোধে 

বিনা বিচাপে অবকদ্ধ করিয়া রাখ' হউনাছে, এমনকি ইহার মধ্যে ক্মীলোকেরাও 

বাদ যান নাই । এ সঞল ইণ্টার্ণড যুক্ত যুবকদের পরিবারের খপব লইতে, সাহাষা 

করিতে কিংব। তাহাদের পক্ষ হইতে "ন্যায়ের প্রতিবাদ কারবার জন্ত আমাদের 

অধিনায়ক দিগের কাহাকেও দীডাইতে দেখিপাম ন। কেন ? অজ এই বাংলাদেশের 

এত বড় ছুঃখের দিনে যে দিন সমস্থ বাংলাদেশেন নরনাব' সদয় প্রতিদিনই 
আত্ময় বিচ্ছেদের আকাজ্ষা শব্গত হইয়' রছুযাছে এব আজ যখন আমরা কেহই 

জানি না সহস। কখন তাহার গৃহে রাজপুরুষদিগের পাজদণগ্ড নামিয়। আসিফ়া 

আমাদের শান্তিপূর্ণ গৃহকে বিক্ষুব্ধ কৰিয়' তূপিণে এমন দিনে পংসাদেশের নিশ্েষ্ 

হুইয়া থাকা বাংলার গৌরবের নিষয় নহে । 

আজ পাঙাল; কংগ্রেস পইয়। মাতিয়া রহিয়াছে, গলাদলি করিয়া মস্থিতেছে 

কিন্তু 11069101061)0-এর মত এত বড সমস্তা। যাহা 'আজ সমস্ত দেশের বুকের মধ্যে 

*একটা অশান্তির আগুন জালাইয়৷ রাখিয়াছে তাহার প্রতি কাহারও নজরই পড়িল 
না, ইহা অপেক্ষা! আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? দেশের পুরুষরা ইহ! 
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সহ কবিলেও দেশের মেয়েরা বিনা বিচারে এই অবরোধের প্রথার প্রতিবাদ না 

করিয়া থাকিতে পারে ন।। 

খবরের কাগজে পড়িয়াছি প্রায় ছুই তিন জন বাঙালী ছেলে আত্মহত্যা 

করিয়াছে। এমন কথাও শুনা গেছে ষে কোন কোন ইন্টারন্ড দেশের প্রতি 
কয়েদী আসামীর মত ব্যবহার করা হয়, এবং তাদের উপর কয়েদীর মত নিগ্রহ 
করা হইয়াছে । যারা সন্দেহের জন্য ইন্টারন্ড তার! তো৷ জেলখানার কয়েদী 
নয়। এই সম্বদ্ধে কিছুকাল পূর্বে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় 14৫০০. সাহেব 
এইবপ কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন । সুতরাং ব্যবস্থাপক সভা নৃতন করিয়া 

কথাটাকে চাপা দেওয়াতে নানা প্রকার আকাজ্ষায় আমাদের মনকে আরও ব্যাকুল 

করিয়াছে । একে ত একদিকে প্রকাশ্য বিচার নাই, অন্যদিকেও কোন সংবাদ 
প্রকাশ হওয়ার পথ ণান। প্রকারেই বন্ধ-_এমন স্থলে এই অন্ধকার দেশের লোকের 

মন যে সৰকপ বিভীধিক" দেখিতেছে তাহ' ব্রিটিশ রাজনীতির মহৎ আদর্শের পক্ষে 

প্লানিকর | 
যাহাই হউক কডুপক্ষ যদি আমাদের সন্দেহে ডঞ্জন কব্রিতে আমাদের ব্যাকুলতা 

দূর করিতে উপেক্ষা করেন তবুও সকল প্রকার বাঁধা ও বিপদ অগ্রাহ করিয়াও 
আমাদের দেশের লোকের এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু তাহা 

যখন হয় নই তখন অন্তত আমাদের এই মেয়েদের সভা হইতে প্রস্তাবটি 

গৃহীত হউক ইহাই আমর একান্ত অনুরোধ । 
প্রস্তাব ;ঃ অনেহ মাত্ডের প্রতি শির্ভর করিয়া বিনা বিচারে বহু শত লোককে 

অগ্য ভারতের কতৃপক্ষ অবরোধ দণ্ডে নিপীভিত কখিষীছেন এবং তাহাদের প্রাতি 

গ্রজীবগের শ্র্। হাস হওয়ার ঘে আশঙ্কা ঘটিতেছে এইমত! তাহাকে শোচনীয় বলিয়। 
অস্ুভব করে এবং দণবিধানের বিরুদ্ধে আপন্তি জ্ঞাপন করা আবশ্যক বোধ করে । 

দ্বিতীয় প্রস্তীবটিও প্রতিমা দেবা উাপন করেন ৫ অগ্য আমাদের দেশে বহু 

শত লোক বিনাবিচারে জেলখানায় ও অন্যজ অবরুদ্ধ হইয়। অপরাধী বন্দীদের মত 

অপমান ও দুঃখ ভোগ করিতেছে । নিঃসন্দেহে ইহাদের মধ্যে নিব্রাপরাধ ব্যক্তি 
অনেক আছে । অবরোধকালে তাহাদের দুঃসহ কষ্ট এবং অবরোধের পর তাহাদেয় 

ও তাহাদের পরিবারবর্গের চিরকালের জন্ সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও ক্ষতি ন্মরণ করিয়। 

এই সভ! কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ অন্যায় ও কঠোর বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি 
জ্জাপন এবং বন্দীদের আত্মীয়গণের উদ্দেশ্টে আন্তরিক সমবেদন। প্রকাশ 

করিতেছে ।১৯ 

৩ 



ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে আটক নীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে 

প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন । ১৯১৮ সালের ১১ জানুয়ারি তাঁর একটি বিবৃতি 

শ্ররণীয় | হেমেন্দর প্রসাদ ঘোষের রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত বিবৃতিটি 

হলো £ গত ২০ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের যোড়শবর্ধ ছাত্র অনাথবন্ধু চৌধুরী 
বাধিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় ক্ষোভে আশ্রম হইতে পলাইয়া যায় । 
সে আট বৎসর শান্তিনিকেতনে অধ্যায়ন করিতেছে । পরদিন প্রাতেই পুলিস 

ভ।গলপুরে তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং ভারতরক্ষ/। আইনের বিধাণে তাহাকে 

এখনও কারাগ।রে আবদ্ধ রাখ। হইয়াছে । অনাথের পিতার আবেদন এবং জিলা 

ম্যাজিষ্টেটের নিকট আমার তারেও তাহার অবরোধ সন্বদ্ধে কোন সংবাদ পাওয়া 

যায় নাই। এই ব্যাপার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার" বিষয়-_পুলিস অনাথের আটক 

সম্বন্ধে কোন সংবাদ আশ্রমে আমাদিগকে দেয় নাই। অনাথের পিতাকে যে 

ভবিষ্ততে বিশেষ সতর্কভাবে রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে অপরাধী 

ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । ষোড়শ বর্ষ মাত্র বরন্ক একটি বালককে দণ্ড দিতে বিলঙ্গ 

করা হয় নাই, অথচ দণ্ডদীনের কারণ গোপন রাখ! হইয়াছে । আমরা উতৎকঠচিন্তে 

একটি গল্প প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছি; কিন্ু গল্প রচিত হইতে এবং 

বালকটির মুক্তি লাভ করিতে যে বিলম্ব হয়, তাহা নিষ্টুর, যদি আমাদিগের 

শাসকগণের তাহাই বিধান হ্য় তবে আমরা কাহারও নিকট কৈফিয়তেন্র বা 

"প্রতিকারের দাবি ন। করিয়া আমাদিগের অভিযোগ আমরাই লহা করিব, কিন্ত 

"আমাদিগকে "যখন এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে বলা হয়, 
তখন অধুষ্টে নির্ভর করিবার যে ভাব প্রাচীতে আমরা অন্গশীলন করি, তাহাতে 

আমরা বিচলিত থাকিতে পারি না।৯২ 

কৰির এই বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে হেমেন্তরগ্রসাদ ঘোষ মন্তব্য করেছেন : 

ভারতরক্ষা আইনের ইহা অপেক্ষা তীব্র প্রতিবাদ আর কেহ করিতে পারেন নাই১৩ | 

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে যে তন্লিতল্লা গুটিয়ে একদিন ভারত ছাড়তেই বে 

এ বিষয়ে কবির মনে কোন মংশয় ছিল না । তাই ভারত স্বাধীন হবার আঠোই 

তিনি লিখেছেন £ আরব/র নেই শূন্ততলে আসিয়াছে দলে দগে / লৌহকীধ" 
পথে / অনল নিশ্বীসী রথে প্রবপপ ইংরেজ, / বিকীর্ঘ করেছে তার তেজ / জানি 

তারে! পণ্ধ দিয়ে বে যাবে কাল, / কোথায় ভাসায়ে দেবে পাম্াজোর ঢেশ 
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বেড়াজাল / জানি তার পণ্যবাহী সেনা / জ্যোতিষ্ধ লোকের পর্থে রেখামাত্র চিহ্ন 

রাখিবে না । [ ওর! কাজ করে ] 
ই 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর সামরিক বাহিনী ও নৌ-বিদ্রোহ এবং উত্তাল 
গণবিক্ষোভে সার! দেশব্যাপী এক গণঅত্যুতখানের আশংকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 

দেশ বিভাগের হদূরপ্রসারী ষডযন্ত্রকে কার্কর করে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে 
ভারত ও পাকিস্তানে বুঞ্জোয়া নেতৃবৃন্দের কাছে তদানীন্তন শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর 

করে। খণ্ডিত ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান আন্ষ্ঠানিক স্বাধীনতা 

লাভ করলো । পাকিস্তানে ধর্মের জিগীর তুলে ক্রমশ গণতন্ত্রকে জবাই করা 

হলে! । সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো নামরিক শাসন-_এবং তার শাসকগোষ্ঠী 

দেশটিকে ভারত বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী ক্রীডনকে পরিণত করলো! । 

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতে যে সংবিধান চালু হলো তা! ব্রিটিশ 
ধাচের সংসদীয় গণতন্ত্র। ম্বাধীনতার আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং 

জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্ত নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনকালে রচিত ও 

প্রযুক্ত বিনা বিচারে আটক আইনসহ সমস্ত দানবীয় কালাকাচুনগুলির সমালোচনা 
করে এসেছেন । জাতীয় নেতৃবৃন্দ এক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে, স্বাধীন 

ভারত ব্রিটিশ গুপনিবেশিক শাসনকালের সবগুলি কালাকান্ন বাতিল করবে এবং 

নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারপ্তণি দৃঢ় বনিয়াদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত 
করবে । কিন্তু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তীরা জনগণের কাছে প্রদত্ত 

প্রতিশ্রতিগুলি ভুলে গেলেন এবং বিপরীত পন্থা গ্রহন করলেন। স্বাধীনতা 

প্রাপ্তির পর থেকেই বুহৎ ধণিক গোষ্ঠার পরিচালিত বুর্জেয়া-ভূম্বামী সরকারের 
মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র সংকৃচিত ও খব করার প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে। 

পরবর্তীকালে তা নগ্রভাবে প্রকট হয় । 

দেশ ম্বাধীন হবার এক বছরের মধ্যেই বিদেশী ইংরেজ শাসকদের রচিত ঘ্বণ্য 

দানবীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গে ও তৎকালীন অবিভক্ত মাদ্রাজ 

কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা কর! হলো, পার্টির সংবাদপন্রগুলোর প্রকাশ 

বন্ধ কর! হলে! এবং পার্টির শত শত নেতা ও কমীকে বিনা বিচারে আটক করা 
হলো । স্বাধীনত। প্রাপ্তির পর পুলিস ও আমলাতন্ত্রকে ঢেলে সাজানোর অন্ত 
কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হলো না । এক কথায় ইপনিবেশিক শীসনের ধাঁচকে 
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কার্ধত অপরিবতিতই রেখে দেওয়! হলো । স্বাধীনতা প্রাঞ্ধির পরও শ্রমিক ও 

মালিকের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামে পুলিস ও প্রশীসন মালিকের পক্ষই অবলম্বন করতে 

থাকলো । ন্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বহতৎ বুজৌয়া গোঠী সামভ্তবাদের সঙ্গে 

আপম রফার ভিত্তিতে ভারতকে ধনতীস্ত্রিক রাস্তায় নিয়ে যেতে সচেষ্ট হলো । 

ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৯ বছর পরও সারা দেশে বহু কালাকান্থনের নিগীড়নমূলক 
রাজত্ব বজায় আছে এবং পুলিস ও আমলাতস্ত্ের চরিত্রের কোন পরিবর্তনহয় নি। 

১৯০৫ সালে বিচারালয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের হেবিয়াস কর্পাস ( আদাপতে 
বন্দী প্রদর্শন ) আবেদন নিয়ে শুনানী চলছিল । তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় থে 

ব্রিটিশ আমলে রচিত যে আইনগুলি প্রয়োগ করে বিনা বিচারে আটক কর" 

হয়েছে, আদালত সেগুলিকে সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণ! করবেন । এটা 

বুঝতে পেরেই জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি 
বিনা বিচারে আটকের জন্য একটি কেন্দ্রীয় অভিন্যান্স-_“নিবর্তনমূলক আটক' 
অভিনাম্দ” জারি করলেন । এই অঙিনাম্ই পরবর্তীকালে নিবর্তনমূলনক আটক 
আইনে পরিণত হয় । আদালতের রায়ে মুক্ত রাজনৈতিক বন্দীদের নির্বতনমূলক 
আটক অডিন্তান্দে জেল গেটেই আবার গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়। স্বাধীন 

ভারতে বিন! বিচারে আটকের এটাই প্রথম কেন্দ্রীয় আইন । জওহরলাল নেহেরুর 

মৌভাগায ঘে ততদিন প্স্ত রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন ন!। 
এই নিবর্তনমূলক আটক আইন ১৯৬৪ পধস্ত একটানা চালু ছিল। এট! 

স্থবিদিত যে এই নিবনমূলক আটক আইনকে সার! দেশে রাজনৈতিক বিরোধাঁদের 
বিরুদ্ধে নিবিচারে প্রয়োগ ও গণআন্দোলন দমনের কাজে যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে। 

১৯৬৯ সালে কেন্দ্রে ইন্দির। কংগ্রেস সরকার কার্যত সংখ্যালঘু, কংগ্রেস বিভক্ত । 

সেই সময় নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে । ভি. ভি. গিরি ছিলেন 

ইন্দিরা গান্ধীর বেসরকারী প্রার্থী ও সরকারী কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন সধীব রেডিড। 

তখন পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলে যুক্তফ্রণ্টের শাসন চালু ছিল। আরো কয়েকটি 
রাজ্যেও অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত । একই বছর নিবর্তনমূলক আটক আইনের 

মেয়াদ শেষ হবার কথা । ভি. ভি. গিরিকে নির্বাচিত করার জন্য বিরোধীদ্দের 
একটা বড় অংশের নমর্থন প্রয়োজন ছিল। ইন্দিব্লা গান্ধী কৌশলগত কারণে 
আটক আইনের মেয়াদ না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং আইনটি বাতিণ হয়ে 
যার । বিরোধীদের সমর্থনে ভি ভি গিরি রাই্ুপতি নিবাচিত হন । 

৯৬ 



১৯৭১ সালে 'গরীবী হটাও'-এর চমক লাগানে! স্লোগান তুলে ইন্দিরা কংগ্রেস 

কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তারপরই বিন। বিচারে আটকের 

একটি নতুন আইন-_“আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন” ( মিস!) প্রণয়ন করা হয়। 
জরুরী অবস্থার শাসনের শেষদিন পধন্ত ঘ্বণিত “মিসা' বলব ছিল । 

কেন্দ্রে জনতা! সরকারের শাসনকালে এই “মিসা' বাতিল করা৷ হয়। ১৯৮৮ 
স।লে ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রে ' আবার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর নতুন একটি 
বিনা বিচারে আটক আইন-_'জাতীয় নিরপত্তা আইন (নাস!) প্রণয়ন করা! 

হয়। অতএব একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনত৷ প্রাপ্তির পর থেকেই কংগ্রেস 

সরকার এবং পরে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার কাত বিনা বিচারে আটক আইনের 
সাহায্যেই দেশ শাসন করেছে। ব্রিটেনসহ অপর কোন সংসদীয় গণতন্ত্রে দেশে 
এ ধর্ণনের নিপীভনমূলক বিনা বিচারে আটক আইনের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ 
ভারতের শাসকশ্রেণী ব্রিটিশ ধ1চের সংসদায় ব্যবস্থা চালু করেছে বলে দাবি করে। 

আসলে ভারতের শাসকশ্রেণী গুলির সংস্দীষ গণতন্ত্রে প্রতি কোন আস্থা নেই। 

গণতন্ত্রকে এরা কোনদিনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি । যখনই জনসাধারণ সংবিধান 

স্বীকূত অধিকার গুলিকে নিজেদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ণের কাজে লাগাবার 

জন্য সচেষ্ট হয়েছেন তখনই শাসক কংগ্রেস তার গণতান্ত্রিক নামাবলী খুলে ফেলে 

দিয়ে নগ্ণভাবে দমন পীভনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে 
ক্ষমতীয় অধিষিত থাকার ও একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার নেশায় কংগ্রেস নির্বাচনে 
জয় লাভের জন্য জঘন্য কারচুপির আশ্রয় নিয়ে চলেছে । সমস্ত গণতান্ত্রিক 

আন্দোলন, শ্রমিক-কঁষক ও মেহনতী জনসাধারণের অন্যান্ত অংশের গণ-আন্দোলন 

দমনের জন্য নতুন নতুন কালাকান্ধুন প্রয়োগ করেছে । এটাই হলো শ্ৈরতাযৃস্ত্রিক 
বঝৌক। ১৯৭৪ সালে সার! দেশব্যাপী রেল ধর্মঘট দমনের জন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 

সরকার বিনা বিচারে আটকসহ নিবিচারে নিপীডনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল 
ত৷ স্ুবিদিত। 

কিন্ত এই দমনপীড়নের চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ইন্দিরা 

গান্ধীর সার! দেশে 'আত্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা” ঘোষণায় । জরুরী অবস্থা ঘোষণ! 

ভারতীয় নংবিধানের এক মৌলিক গলদ উদগাটিত করল । কারণ সংবিধানের ৩৫২ 
নং ধারাম্ব জর্ুন্বী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা আছে। শানকশ্রেণীগুলি এই ধারাটির 

সুযোগ শিয়ে 'গণতন্ত্র রক্ষার” নামে গণতন্ত্রের সমাধি রচনার দিকে এগিয়ে গেল । 

ন৭ 

রবীন্দ্র--৭ 



আভ্যন্তরীণ জকরী অবস্থা ঘোষণ! করে সর্ব প্রকারের গণতান্ত্রিক অধিকার, 

মত প্রকাশের অধিকার, সংগঠন গডার অধিকার, গতিবিধির অধিকার, সংবাদ- 

পত্রের অধিকার প্রভৃতি সমস্ত অধিকার হরণ করা হলো | মিস! ও অগ্ঠান্ দানবীয় 

আইন বলে লক্ষাধিক মানুষকে আটক করা হপো, সমগ্র দেশকে একটি জেলখানায় 

পরিণত করা হলো। সংবাদপত্রের ওপর প্রাক-সেন্সারশীপ আগোপ করা হলো । 

সংবাদের কাষবিবরণী প্রকাশও সেন্সারশীপের কবল থেকে রেহাই পেল না। 

রবীন্দ্রনাথ এবং জওহরলাল নেহরুর রচনাগুলি থেকে উদ্ধাতিও সেল্সারশীপের কবলে 

পড়ল । আটকবন্দীর। যাতে আদালতে যেতে ন! পারেন তার জদ্য মিস” চারবার 

সংশোধন করা হলো | ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি অবৈধ ঘোষণা করা হলো । 

এ সমস্ত কিছু করা হলে। “সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার নামে । কাযত সংসদীয় 

গণতন্ত্রকে এক প্রহসনে পরিণত করা হলো । এর আসপ উদ্দেশ্ট ছিল একদলীষ 

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা । আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, সাবা ভাবতের সংগ্রামী 

ও গনতন্ত্প্রিয় সাধারণ মানুষ । 

রাতে পি'দ কাটার আগে চোর যেমন সকালবেপায় সি'দকাঠি ধার দেয়, তেমনি 
শীমতী ইন্দিরা গান্ধী সারা ভারতব্যাপী জরুরী অবস্থা জারির আগাম পরীক্ষা. 

নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন বামশক্কির খাটি পশ্চিমবঙ্গের ওপর । ১৯৭৫ সাপের জুন 

মাসে ইন্দির! গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অঘোষিত 

জরুরী অবস্থার শামন চলছিল ১৯৭২ সাল থেকে । ১৯৭২ সালের নিবাচনে ঘে 

প্রশাসনিক জালিয়াতি ও পুলিসের সহায়তায় কংগ্রেসের সশস্ত্র হামলাবাজদের 

আক্রমণ চলে তান্তে নগ্রভাবে ভোটদাতাদদের ভোটাধিকার হরণের এক কলঙ্কিত 

অধ্যায় রচিত হয়েছে । মনেই নির্বাচনে গণতন্ত্রের কবর দেওয়া তয় । ১৯৭২ 

সালের নির্বাচনী প্রহসনের পর সারা পশ্চিমবঙ্গে পুলিস ও ইন্দিরা কংগ্রেসী 

হামলাবাজদের সন্তাপের রাজত্ব কায়েম হয় । ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পযস্থ 

এই রাজত্ব চলে । এই সময়ে সিপি আই (এম )এর ১১শ' কমী নিহত হন। 

পার্টির ও গণসংগঠনগুলির প্রায় ৩ হাজার অফিস পুলিসের সহাযতায় ইন্দিরা 
কংগ্রেসীরা দখল করে নেয়। সিপিআই (এম) এর কয়েক হাজার ধর্মী ও 

সমর্থক পরিবার ঘর ও পাডা-ছাডা হতে বাধ্য হন। সম্ত্রাসের রাজত্ব সির গোপন 

পরিকল্পনা করেছিল ইন্দিরা গান্ধীর হট “বিসার্চ আযাণ্ড আযানালিসিস উইং) বা। 
সংক্ষেপে বর । 

যে 



দেশের জনসাধারণ কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর এই একদলীয় একনায়কত্বের রাজত্ব 

মেনে নেন নি। ১৯৭৭ সালের লোৌকসভা। নিবাচনে সারা দেশের মানুষ ইন্দিরা 

কংগ্রেসবিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়েন । ইন্দিরা গান্ধী শ্বয়ং নির্বাচনে পরাজিত 

হলেন। জনত| পাটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ররকার গঠন করল। 
পশ্চিমবঙ্গে ”৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস লোকসভ। থেকে মুছে গিয়েছিল । কিন্ত 

পরে আভ্যন্তরীণ দল।দলিতে জনতা সরকার ভেঙে যায় এবং ইন্দিরা গান্ধীর 

পুনরাগমনের পথ প্রশস্ত হয়। 

১৪৮০ স।লে শ্রমতী ই।*'রা গান্ধী পুনর।য় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই 
শ্রমিক্রেণী ও জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর একের 

পর এক আক্রমণ নেমে আসে । প্রথমেই চালু হয় বিনা বিচারে আটক রাখার 

নাসা আইন । তারপরই জীবনবীম। কর্মচারীদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার 
কেডে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরক।র যাতে একতরফাভাবে কর্মচারীদের বেতন ও চাকরীর 

শতাদি নিধাবণ করতে পারেন সেজন্য অভিন্তান্স জারি করা হয় । 

১৪৮১ সালের আগন্ট মাসে ১৬টি শিল্পে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে “এসমা” অভিন্যান্স 

জারি কণা হয়। পরব্তীকালে ত। “এসমা” আইনে পরিণত হয় । এই সব শিল্পে 

ধর্মঘট করলে যাতে বিনা বিচারে আটক রাখা যায় সেইভাবে “নাসা, আইনের 

সংশোধন করা হয়েছে। “নাসা” ও 'এসমা” প্রভৃতি আইন বামঙ্ণ্ট সরকারশুলি 

প্রয়োগ করেন নি। কিন্তু কংগ্রেস( ই) শাসিত রাজাগুলিতে শ্রমিক ও 

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে তা প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে। 

১৯৮২ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন, শিল্প বিরোধ আইন ও মজুরী প্রদান 

আইনের শ্রমিক স্বাখবিরৌধী সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। তা ছাড়া হাসপ্মতাল, 

বিছ্যাশয় গ্রভৃতির কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার অধিকীর খর্ব 

'করে একটি নতুন আইনের প্রস্তাব শোকসভায় পেশ করা হয়। 

তবে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকারের ক্রমবর্ধমান 

স্বৈরতান্ত্রিক এই আক্রমণের বিরুদ্ধে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারত জুডেই 
শ্রমিকশ্রেণী প্রতিবাদ সং করে। তারা অন্গভৰ করেন যে সর্বভারতীস্ 

ভিত্তিতে এই আক্রমণের মোকাবিল! ঝরতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৮১ সালের 

জুন মাসে আই-এন-টি-ইউ-সি বাদে ৮টি কেন্দ্রীয় ট্রেভ ইউনিয়ন সংগঠন ও সর্ধ- 

ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশানগুলির যুক্ত কনভেনশন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের 
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একটি জাতীয় প্রচার কমিটি গঠিত হয়। এই প্রচার কমিটি ইতিমধ্যে ভারত 
ব্যাপী বু প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন । 

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 

নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর লোকসভা নির্বাচনে বিপুল তভোটাধিক্যে নির্বাচিত 

শ্রীরাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন । অবস্তা এই মুকুট কাটার মুকুট । কারণ' 
গত ৩৭ বছরে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে অসমবিকাশের দরুণ যে পৰতগ্রমাণ 

সমশ্যার জট বেধেছে, এ সমস্ত কিছুর আস্ত সমাধান করা কারো একার পক্ষে সম্ভব 

নয়। সমস্ত সমন্তা ছাপিয়ে যে সমস্তাটি তীব্রতম হয়ে উঠেছে তা হলে ভারতের 

অজিত স্বাধীনতাকে স্থরক্ষিত করা এবং ভারতের এঁকা ও সংহতিকে জোনদার 

কর1। মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত চিরকাল সাম্রাজ্যবাদী 

শোষকর্দের লোভাতুর করেছে । ভারত আজ যুদ্ধবাজ সাম্রাজাবাদীদের খিরুছে। 

বিশ্বশান্তি আন্দোলনে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছে । তারা সার! দেশে এক আস্থির অবস্থা স্থত্টির জন্য নানা ষড়যন্ত্র করছে। 

সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী শিখর্দের খালিস্তান দাবি বা সন্ত্রাসবাদী গোর্থা ন্তাশানাল 
লিবারেশান ক্রণ্টের গোর্থাল্যাও দাবির পেছনে সাআ্রাজ্যবাদীদের হাত রয়েছে । এই 

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবিলা করতে হবে রাজনৈতিকভাবে ও প্রশাসনিকভাবে। 

রাজনৈতিক প্রচার অভিযানের দিকটি অবহেলা করে শুধুমাত্র প্রশাসনিকভাবে 
ঝটিতি মোকাবিলা করার উদ্দগ্র বাসনার ফলে কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস ই) 

সরকার তড়িঘড়ি যে 'সম্থাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী (নিরোধ ) আইন" প্রণয়ন 

করেছেন, তাতে এই আশঙ্কা স্বভাবতই স্থষ্টি হয়েছে যে অন্যান্য নিরোধ আইনের 

মতে। এই আইনটিয় যথাস্থানে প্রয়োগ না করে যথেচ্ছতাবে প্রয়োগ কর। হবে। সে 

কারণেই লোকসভা বিরোধীদলের সদস্যরা এই বিল নিয়ে আলোচনার সময় তার 

তীব্র বিরৌধিতা করেন। তারা মনে করেন, সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে আপ্পেকটি* 

দানবীয় আইন পাশ কর! হয়েছে । বামপন্থী সংসদ সদস্যদের তীব্র বিরোধিতা 

সতেও কেন্দ্রের কংগ্রেস ( ই ) সরকার “সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী (নিরোধ ) 
বিল, ১৪৯৮৫? ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নেয়। পাশ হওয়ার ফলে রাষ্টরগাতির 

অন্ুমোধন পেয়ে বিলটি জাইনে পরিণত হয়েছে । এই আইনে কেন্দ্রীয় সকার 
নিজের হাতে ব্যাপক ক্ষমত] নিয়েছে এবং আমলাতন্ত্রের ও পুলিসের হাতে বিরাট 

দমতা তুলে দিয়েছে | এতে আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই 
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'আইনের অপগ্রয়োগ হবে এবং গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
ক্রোধ করার জন্য তা ব্যবহৃত হবে। 

এটা দিনের আলোর মতো সত্য যে পাঞ্চাবে সম্্াসব্দী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী 

কার্ধকলাপ বাড়ছে । ফলে শ্রধু অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে তা 

'নয়, দেশের এঁক্য ও অথগুতাও বিপন্ন হচ্ছে । ইতিমধ্যে কংগ্রেস (ই) সরকার 

বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নিজের হাতে যে বিরাট ক্ষমতা তুলে নিয়েছেন তা 

নন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী কাধকলাপ দমনের পক্ষে যথেষ্ট | কিন্তু এই সব দমন- 

মূলক আইন হাতে থাক সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার যে মন্ত্রাপবাদ দমনে ব্যর্থ হয়েছেন 

তা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে শুপু আইন প্রণয়ন করে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিল! করা 

সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা হয় যে এই নতুন আইন বিরোধী 

পাজনৈতিক মত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদী গণ- 

আন্দোলন দমনের জন্যগ্ প্রয়োগ কর! হবে। 

ইন্দিরা সরকারের আমল থেকে লাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি দমনমূলক 
আইন পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে দীনবীয় ক্ষমতা তুলে নিয়েছেন। 

নাসা”, আইন, সন্ত্রাস কবলিত এলাকা ( বিশেষ আদালত ) আইন ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । ইতিমধ্যে 'নাসা" আইন সংশোধন করে তাকে আরো কঠোর কর! 

হয়েছে । আর্মস আ্যাক্ট ( অন্ত্রশত্ ) আইন বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে । 

নতুন “সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কাধকলাপের সংজ্ঞা এতো ব্যাপক করা 

হয়েছে যে, কোন ন্যাধায গণআন্দোলন ৰা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও তার 

আওতায় পড়তে পারে । এই আইনের ধলে অস্বাভাবিক করের বোঝাঁর বিরুদ্ধে 

আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বা অন্ত কোন গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী 

ব্যক্তিকে 'িন্ত্রানবাদী” আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে ও কঠোর শান্তি 

দেওয়৷ যেতে পারে । 

এই আইনে সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকীরকে নন্যাৎ করা হয়েছে। এই 

আইনে ধৃত ব্যক্তির বিচার সাধারণ আদালতে হবে না। কেন্ত্রীয় সরকার হাই- 
কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে যে নিদিষ্ট আদালত নিয়োগ 
করবেন সেই আদদালতেই তার বিচার হবে। এই রকম প্রত্যেকটি আদালতের 

জন্য রাজ্য সরকার একজন পাবলিক গ্রসিকিউটার নিয়োগ করবেন । এই নির্দিষ্ট 

আদালত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বাঁ কেবলমাত্র পুলিম রিপোর্টের ভিত্তিতে 
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ধত ব্যক্তির অপরাধ মেনে নেবেন ও বিচার করবেন । বিচার হবে খ্রক্ষিত 

রুদ্ধশ্বাস কক্ষে (সীধারণত কোন জেলখানায় )। সাক্ষীদের নাম বা ঠিকান! 

জানানো হবে না। এমনাক এভিডেন্স আৰু বা সাক্ষ্য প্রমাণের আইনের 

ধারাগুলিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রযোজ্য নয় । নিদিষ্ট আদ্দাপশত যে শান্তিবিধ।ন 

করবেন তার বিরুদ্ধে আপীল শুধুমাত্র স্গ্রীম কোর্টে করা যাবে, হাইকোর্টে নয়। 

স্প্রীম কোর্টে বকেয়া ৮৫ হাজার মামলা! জমে আছে। ফপে নির্দিষ্ট আদালতে 

শাস্তি প্রা্ধ কেউ সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলে সে মামল! কবে উঠবে তার কোন 

স্থিরতা নেই । সন্ত্রাস কবলিত (বিশেষ আদাপত ) আইনে যাদের ধরা হয়েছে 

তাদের আপীলগুলির ক্ষেত্রে সুগ্রীম কোর্টে এখনও শুনানি আরম্ভ করতে পারেননি । 

ফলে শত শত নিরপরাধ যুবক ও বাক্তি বছরের পর বছর জেলে পচতে থাকবে । 

এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য মরকারের এক্িয়ারতুক্ত ক্ষমতা গুলিও ভোগ 

করতে পারবেন । আইন শৃঙ্খল! রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধান রাজা সরকার গুলিকে যে 

ক্ষমতা দিয়েছে, এক কলমের খোঁচায় কেন্দ্রীয় নরকার সেই সাংবিধানিক ব্যবস্থাকেও 

নাকচ করে দিয়েছেন | 

৩ 

স্বাধীনতার আগে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত ভারতে যে মানবমুক্তির ম্বপ্র দেখেছিপেন, 
ভারতের জনগণ আজও তা বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। স্বাধীন মান্য প্রকৃত 

স্বাধীনতা, প্রকৃত গণতন্ত্রের আস্বাদ থেকে আজও বঞ্চিত । মেহনতি মানুষে মানুষে 

অটুট একতা ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে পোক্ত কোটি কোটি মুষ্টিবদ্ধ হ।তই ছিনিয়ে 

আনতে পারে মুক্তির সুযকে | 

জুত্র-নির্দেশিক! £ 
১. রূক্তকরবী : রবীন্দ্রনাথ । ভূমিকা । 

২. ১৯৪১ সালের ২৮ মে ভারতীয় সংস্কৃতির বিপক্ষে এই খোলাচিঠি, ব্রিটিশ 

পালামেন্টের সদশ্য মিল র্যাথবোন (111১5 51681191172, 1২9110955 ) 

রটেরের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচার করেন। চিঠিখানির মরার্থ আনন্দব!ঞ্জার 
পত্রিকা-১৬, জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৮ । ৩০ মে, ১৯৪১-তে প্রকাশিত হয়েছিল । 

৩. মৃত্যুর কিছুকাল আগে অস্থস্থ শরীরে রবীন্দ্রনাথ মিস র্যাথবোনের খোল! 

চিঠির জবাব মুখে মুখে বলে গেলে কৃষ্ণ রূপাণনী তা লিখে নেন। ৪ জুন 

শম্পা পপ পপ ৮ এ পি 

৯৪২. 



১৯৪১ সালে চিঠিটি প্রকাশের জন্য দেয়৷ হয় 'এ্যাসৌসিয়েটেড প্রেমকে? । 
পরের দিন অর্থাৎ ৫ জুন ১৯৪১ সালে প্রবাসী [আষাঢ়, ১৩৪৮ ॥ পৃঃ ৩৯২- 
৯২] ও অন্যান্য পত্রিকায় গ্রকাশিত হয় । 
মিঃ মিড (11. 14০8৫ )-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ধতিহাসিক খোলা চিঠির 
অংশবিশেষ । 

এ 

এ 

13677841969, 4080১, 14 1917. 

১০ আগস্ট ( ১৯১৭ ) আলফ্রেড থিয়েটার হলে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় 

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অংশ বিশেষ | 
প্রবাসী, কাতিক, ১৩২৪ | পঃ ১১১। 

১০ প্রবাসী, কাতিক ১৩১৪, ইং ১৯১৭, পঃ ১১৭। 

১১. প্রতিমা দেবীর ভাষণের পাওলিপি শান্ডিনিকেতনের ব্ববীন্দ্রভবনে রক্ষিত 

অ|ছে | মুল পাওুলিপির অংশ বিশেষ । 

১২ হেযেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখিত “রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই বিবুৃতিটি 

উদ্ধৃত কণা! আছে। 

১৩ এ। পৃঃ: ৪৪-৪৭। 

সহায়ক গ্রন্থপতী 

১ রবীন্দ্র জীবনী / প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 

২. ভারতে জাতীয়তা ও আন্তজীতিকতা৷ এবং ব্ববীন্ত্রনাথ নেপাল মঙ্জুমদার | 

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী । . 
৪ সাআজাবাদ বিরোধী ববান্দ্রনাথ £ ডঃ রামরঞ্জন রায় / গণমানস, ব্রবীন্দ্ 

সংখা । 

৫. দেঁশহিতৈষী : শারদ সংখ্যা, ১৯৮৪ । 

৬. দেঁশহিতৈষী £ শারদ সংখ্যা ১৯৭৭ | 

শ্রমিক আন্দোলন £ বিভিন্ন সংখ্যা । 



নারায়ণ চৌধুরী 

সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ 
বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে কবিগুক রবীন্দ্রনাথ সুস্থ সংস্কৃতির এক অনির্বাণ জোতির্মন় 

শিখা! তার আবির্ভাবের আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা কি ছিল 

আর তিনি যখন এ মর সংসার থেকে বিদীয় নিলেন তখনইবা বাংল! ভাষা ও 
সাহিত্যের অবস্তা কী দাডিয়েছিল-_এই ছুইয়ের প্রতিতুলনা করলে বোঝা! যাৰে 
ববীন্দ্রনাথ তাঁর একব চেষ্টা বাংলা সাহিত্যকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে 

এসেছিলেন । আমর" আপাতত তার বহুমুখী হৃট্টিশীল প্রতিভার দানের অজন্রতা 
ও এ্বর্ষের কথা ধরছি শ। হিসাবের মধ্যে একথাও গন্য করছি না যে তিনি তার 

“সর্বাতিশায়ী ক্ষমতায় একাই ছিলেন একশে। | সে একটা ভিন্নতর প্রসঙ্গ, তার 

আলোচনা অন্য কোন উপলক্ষে করা যেতে পারে, কিংবা এই 'আলোচন] আমাদের 

সাম্প্রতিক সমালোচনা-নাহতো এত হামেশাই তয় যে এখানে আর তার 

পুনরাবৃন্তির সার্থকতা দেখি না.। আপাতত যেটা আমাদের বিবেচ্য তা! হণ রবীন্র- 

পূর্ব বাংলা শিল্প-সাহিত্যের জগৎ থেকে ববান্দ্র-্থ্ শিল্প-সাহিত্যেল জগতের সবের 

মৌলিক ভিন্নতা ৷ এই ভিন্নতাব পরিমাপ করতে গেলেই আমর! দেখতে পাব 

রবীন্দ্রনাথ কত দিক দিয়ে কত ভাবে বাংলার সংস্কৃতিকে নির্ধল ও পরিশোধিত 

করে গ্রিয়েছিলেন, কবির আগের ও পরের বাংলা সাহিত্য মে যেন ছুটি সম্পূর্ণ 

স্বতন্ত্র গ্রহলোক, একটির সঙ্গে আরেকটির যোগ নেই । রুবান্দ্রনাথ যে পর্যান়ে 

বাংল। সাহিত্যকে এগিষে নিয়ে গিয়েছিলেন ও সেখানে এসে থেমেছিলেন, লেখান 

থেকে আর পুরাতন যুগে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না- পুরাতন খুগের 

রুচি বিশ্বাস অতাস ও দিতঙ্গর অ'দপ তিনি এমনভাবে বদলে দিয়েছিলেন যে 
রবীন্দ্র-যুগ থেকে বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে নতুন পথ-পরিক্রমার শুরু হয়েছে, 
ওই পথ-চলার ভঙ্গির সঙ্গে গত যুগের ধরন-ধারন করণ-কারণের ফোনই 

মিল নেই। 

কোন জাছুর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিরাট, 

১৩৪ 

৪ 



প্রায়-অবিশ্বীন্ত পরিবর্তন সংঘটিত করেছিলেন? সে কি শুধুই তীর স্থির 

প্রাচুর্য ও বনু বিচিত্র পথগামী কল্পনার সমৃদ্ধি? নাকি ওই জীছুর মূলে তার 

দৃষ্টিভঙ্ষির অনন্যতারও একটা মন্ত বড় ভূমিকা ছিল? তাঁর স্থ্টিশীলতার ব্যাঞ্ধি, 

গভীরতা, অজন্রতা, বৈচিত্র্য ও অক্লান্ত নিরবচ্ছিন্নতার কথা ছেড়ে দিলেও, 
আমাদের মনে হয় কবি যেনদৃষ্টিকোণ থেকে জীবন, জগৎ ও মানুষকে দেখেছিলেন 

সেই দৃষ্টিকোণটাই ছিল এক অসামান্ততার বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যে-অসামান্যতার মধ্যে 
তীর অন্তপর্ভন্ত্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হয়েছিল অত্যন্ত অমোঘ ও অসংশয্লিত রূপে । 

কবির এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিকোণের একটু হিসাব নিকাশ করা যেতে পার । 

কৰি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের কলকাতার এক শীর্ষস্থানীয় 

অভিজাত ও বিত্তসচ্ছল পরিবারে | কিন্তু ধণী গৃহের বিলাস-ভোগের সংস্কার 

তিনি নিজ জীবনে গ্রহণ করেন নি, বাল্যকাল থেকেই তার মন সংযম”শাসনে 

শাসিত ও আচার-আচরণ অতিরেকের 'মোহ বজিত। তিনি জমিদার-সম্তান, 

জমিদার-গৃহের তদানীস্তন জীবন যাত্রার রীতি ' অন্ষায়ী তার পক্ষে আমাদের 

স্রোতে গা ভানিয়ে দেওয়া! এমন কিছু অন্যায় বা অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু 

আশ্চয আত্মসংবরণের ক্ষমতার দ্বার! তিনি চারিককার ক্রিন্ন আবহাওয়।৷ থেকে 

নিজেকে সঘত্বে রক্ষা করেছিলেন । 

সৃষ্টির ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই প্রথম বয়সে তিনি যে সকল কাবা, সঙ্গীত ও 

গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে নাগরিকতার সংস্কার প্রবল এবং জন- 

জীবনের বাস্তবতার ছোঁয়া প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্ক এই ক্রটিপূর্ণ একদেশ- 

দশিতা ও একাঙ্গিতা তিনি অচিরেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন গ্রাম জীবনের 

.সঙ্গে প্রতাক্ষ যোগাযোগের শ্যত্রে। জমিদারী কাধ পরিচালনার উপলক্ষে যখন 

থেকে বাংলার পঙ্গীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হল, তার শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 

অবিমিশ্র আনন্দবাদ আর রইল না, তার ভিতর বাংলার বৃহত্তর জনজীবনের 

ছুঃখের চেতনা প্রবেশ করল। সেই থেকে তিনি কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক 

শিল্পী রইলেন না, হয়ে উঠলেন গোটা বাংলাদেশের শিল্পী । বাংলার সাধারণ 

মানুষের সুখ-দুঃখ, বাথা-বেদনা তার চৈতন্যোর লমমূলে প্রবেশ করে তীর ব্যক্তিত্বের 

গোত্রান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেল । “চিত্রা”৯ কাব্যের “এবার ফিরাও মোরে? কবিতাটি 

অগ্নি লেখা হয়নি । ওই এ্রতিহাসিক রচনাটি কবি-বাক্তিত্বের বিবর্তনের একটি 

লক্ষণীয় ধাক!। 



একটি জিনিস লক্ষ্য করবার মত। নাগরিকতার পরিমণ্ডলের মধ্য বসে কৰি 

প্রথম বয়সের কাব্য-কবিতা রচনা করলেও অশীলীনতা কিংবা রুচিদৈন্য কিন্তু তার 

রচনা দেহকে কখনোই স্পর্শ করেনি । ওই পর্বের কবিতায় দেহবাদী মনোভক্গি 

অর্থাৎ যৌনতার স্মারক শব্দচিত্র প্রয়োগের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, ইচ্ছা করলেই 
নাগরিক শিল্পাদর্শের সঙ্ষে সঙ্গতি রেখে তিনি তার তখনকার একাধিক কবিতায় 

কল্পনার লাগামে আলগ! দিতে পারতেন | কিন্তু এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্ত, স্বেচ্ছা- 

সংযমের বর্মে আপনাকে আবৃত করে কলকাতা শহরের যুবক কৰি তার বয়সের 

পক্ষে বেমানান আত্মশীসন দ্বারা কীভাবে তীর কাব্যসুষ্টিকে মণ্ডিত করলেন সে 

একটা রহস্ত হয়েই থাকল । এই বহনের তল পাওয়া যাবে না যদি-না আমরা 

ন্মরণে রাখি যে, জীবনের একেবারে সুচনা থেকেই কবি বাংস। সাহিতা-সংসারের 

তৎকাল প্রচলিত সাংস্কৃতিক সংস্কার ও রাঁতিনীতি জেনেশুনে বন করেছিলেন 

এবং তার জায়গা সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ সম্পকে স্থায় ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্টা 

দেবার জন্য যত্ববান হয়ে উঠেছিলেন । 

দেখা যায় তীর প্রাথমিক পর্বেব রচনাগ্ুলিতে বয়সোচিত আঙ্গিকগত ত্রুটি 

বিচ্যুতি থাকলেও অমাজিত রু'চর ছাপ নেই। তিনি যখন ছাপার অক্ষবের 

জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন সেটা গত শতকের সত্তরের দশকের শেষাধ 

ভাগ। অর্থাৎ বয়ন তখন তীর চোদ্দ-পনেরো পেরিয়েছে । তার আগে বাংলা 

সাহিত্যের আবহাওয়া খুবই নির্মল ছিল এমন বলা চলে না। বরং এই বললেই 

ঠিক বলা হয় যে, মধুক্সদীন, বঙ্ছিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেম-নবীন-বিহাবীলাল প্রমুখ 
কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা বাদ দিলে সাহিত্যের অবশিষ্ট অংশে কুরুচির 

দাপট খুবই প্রবল ছিল। সেই সর্বাস্বক রুচি দৈন্যের প্রভাব কিন্তু বাপক 

রবীন্দ্রনাথের ওপর বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি । তিনি ওই বয়সেই অন্যের 

দ্বার] প্রভাবিত না হয়ে স্বায় রুচির বোধ নিজেই নিজের ভিতর থেকে উদ্ভাবন 

করে নিয়েছিলেন এবং তার আলোকে পথ চিনে চলেছিলেন । একথ। সতা যে, 

গীতি-কবিতার আদর্শের প্রেরণাটি পেয়েছিপেন তিনি তার অব্যবহিত পূর্বন্থরী 
বিহারীলাল চক্রবস্তী থেকে । কিন্তু রুচিটি ছিল তার একান্ত নিজন্ব | এই রুচি 

তিনি তিলে তিলে গডে তুলেছিলেন আপনার স্বপ্র-কল্পন1-ভাবনা-ধারণার জগৎ 

থেকে তার একান্ত অনুভূতিপরায়ণ সংবেদনশীল কবি-অন্তর থেকেই নেই রুচির 
উৎ্সার এবং সেখানেই ওই রুচির মুল। রুচির এই ন্বকীয়তাই পরবর্তী কালে 
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রবীন্দ্রনাথকে সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে তার গোটা ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রয়োগে প্রণোদিত 

করেছিল। 

সমাপোচকদের মধ্যে কেউ কেউ 'কড়িও কোমল”-এর কিছু কবিতা ( চুম্বন, 

বাহু, স্তন ইত্যাদি), “মানসী” কাব্যের ব্যক্ত প্রেম, গ্তপ্ত প্রেম, নারীর উক্তি, 

পুরুষের উক্তি, প্রভৃতি ১ “সোনার তরী” কাবোর নিদ্রিতা স্থপ্তোখিতা, ঝুলন, ব্যর্থ 

যৌবন ইতি ১ “চিত্রা” কাব্যের উর্বশী, বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতা! এবং “চিত্রাঙ্গদা? 
কাব্যের মধ্যে কচির স্খলন প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করেন এবং সেই নজীরে 

রবীন্দ্রনাথের বিকদ্ধে অশ্লীলতার অভিযে।গ আনতে চান। দৃষ্টান্ত ম্বকপ 

“চিত্রঙ্গদ।' কাব্যের বিকদ্ধে দ্বিজেন্্রলাপের অভিযোগ ম্মরণ কর। যেতে পারে । কিন্তু 

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের কাব্য সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আজকের দিনের 

উদার ও পরিশীলিত সাহিতানীতির মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের বিকদ্ধে এমনতর 

অভিযোগ কত না হান্যকর বলে মনে হয় । কবি উল্লিখিত কবিতাগুলির কোন 

কোনটিতে নার'দেহ বর্ণনা করশেও মনে রাখতে হবে যে ওই বর্ণনা সংস্কৃতি ও 

বৈষ্ণব কবিস্থপভ শ্রেষ্ট ধ্বনির শাসন দ্বারা স্থরক্ষিত , শবের লাবণ্য, মাধুয ও 

শ্রুতি পালিতা নারীদেহ বর্ণনার বাস্তব শারীরসংস্থানচেতনাকে সম্পূর্ণ আডাল 
করে দিয়েছে । রচিদৈন্তের একট! প্রধান উৎস হল অনুভবের সুলতা ও তজ্জনিত 

শব্দের কার্কশ্ত | প্ববীন্দ্রকাব্য এ জিনিস সম্পূর্ণৰপে অন্ঠপস্থিত। হতবাং কোন 
রগ্বপথে কচাবকার  ব্রবীন্দ্র বচনায প্রবেশ করবে / তথাকথিত আধুনিক 

বাস্তববাদী কবির। বাস্তবতাব পায় করে প্রায়ই ভাদের কবিতায় আটপৌরে ও 
ও কাঠখোট্রা শবের সমাবেশ ঘটান এখং অহেতুক অন্তরের অন্ুভবকে ছাল ছাভিস্ে 

প্রকাশ করেন । আমাদের বোঝা দরকার যে, ওই ছিদ্রপথেই প্রায়শ রুচিদৈন্ত 

কবিতাদেহকে আঞমণ করে ও তাকে অস্থস্থ করে তোপে । রবীন্দ্রনাথ সুন্দরতা 

ও স্স্থতাপ এক প্র1তমূতি। তার কাব্য ধ্বনিব স্ষমায় আগাগোডা খঁগুত, শ্রুতির 

সৌগন্ধ্যে অন্ালপ্ত | সুতরাং অঙ্গীপতার অভিযোগ তার কাব্যের বেলায় মোটে 

টেকে না। 

আমরা অপসংস্কৃতি ও কচিবিকীরের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সংগ্রাম করব । কিন্তু 

রক্ষণশীলতার শুচিবাইকে যেন কখনও স্রস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে গুলিয়ে ন৷ ফেলি। 

নীতিবাগিশতা আগ কচির পবিচ্ছন্ততা এক জিনিস নয় । রবীন্দ্র-রচণার প্রতি 

একদা ধারা অক্সীলতার অপবাদ আরোপ করেছিলেন, তার! প্রমাদব্শত শুচিতা। 
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"ও শুচিবাইকে সমীরুত করে ফেলেছিলেন । মজ্জাগত এক্ষণশীলতাই এই অন্চিত 
সমীকরণের জন্য দায়ী | 

আবার ব্রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উদ্টো অভিযোগও করা হয়। কোন কোন মহল 

থেকে বলা হয় যে তিনি ম্বাঙ্গ নীতিবাদ দ্বারা অতিষাত্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, ফলে 

জীবনের স্বাভাবিক কামন! বাসনার সার্থক প্রকাশ তার কাব্যে ঘটেনি । দেহগত 

চাওয়। ও পাওয়ার সুতীব্র উত্তেজনার আনন্দ তার রচনায় দূলক্ষ্য , ববীন্দ্র-শিল্প 

অতিরিক্ত অতীন্দ্িয়তার চাপে রক্তুশূন্ত পাওুরতার বাধিতে আক্রান্ত । বরং জৈব 

কামনা-বাসনার একান্ত প্রত্যাশিত অভিব্যক্তির শিল্পে গোবিন্দ দাস, ' স্থরেন্্রনাথ 

মজুযদীর প্রমুখ কবিরা তুলনায় অনেক বেশী জীবনের কাছাকাছি ছিলেন । একজন 

প্রখ্যাত সমালোক (ডঃ হুশীলকুমার দে ) খাস্তবতার মাপকাঠিতে দীনবন্ধু মিত্রের 
জীবন-চিত্রপকে 'ত্রাঙ্ম শালীনতায়” অধিকৃত রবীন্দ্রনাথের জীবন-চিত্রণের চেয়ে 

অনেক বেশী স্বাভাবিক বলতে চেয়েছেন । এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্র পাল, 

শশাঙ্কমোহন সেন, বাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সমাপোচনা ( রবীন্দ্রনাথের 

অতীব্দ্রিয়তার বিরুদ্ধে সমালোচন। )-ও ম্মরণ যোগ্য । 

এর উত্তরে বলব, কে কীভাবে সাহিত্যকে দেখেন তার ওপরই নির্ভর করে 

সাহিত্যের বিচারের তারতম্য ৷ পূর্বেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবিভু তি হওয়ার পর সাহিত্যের পুরাতন ধ্যান-ধারণার আমূল 

রূপান্তর সাধিত হতে চলেছিল--ধ'রে ধারে কিন্ধ (নশ্চিতভাবে। তিনি তার 

একক শিল্পী-ব্যক্তিত্বের দ্ধারা গোটা আবহাওয়াটাকেই পান্টে দেবার উপক্রম 

করেছিলেন | রখান্দ্রনাথ কাব্যে ও সাহিত্ো দেহবাদীও ছিপেন না আবার কষ্রর 

নীতিবাদীও ছিলেন না । তিনি সবদাই সমন্বয় ও সামঞ্জন্টোর সাধক ছিলেন, 

“বণ মধ্যম'-এর গ্রথাবলম্বী ছিলেন । জীবন ৪ জগৎকে দেখা ভঙ্গিমায় তিনি 

তিনি ছিলেন স্থির, শান্ত, আত্মসমাহিত, অন্দ্বোজিত, অন্দ্ধেশ, কাজেই ষানকীয় 

কামনা-বাসনার প্রকাশে তিনি প্রাকৃত জনোচিত উদ্দামতার সংস্কারকে যেমন্ প্রশ্রয় 

দেননি, তেমনি রক্ষণশীল নীতিবাগীশের আসনে সমাসীন হয়ে নীরক অন্ধ- 

ভাৰিকতার পক্ষেও পাতি দেননি | কবির জীবন-রূপায়ণ তথা চরিত্রচিত্রানণ ছুই 
প্রাস্তীয় বিচ্যুতিকে বাচিয়ে বরাবর 'ঝমঝম নিকায়' ব। মধাপথ ধরে অগ্রসর হবার 

চেষ্টা করেছে । যুগে যুগে জ্ঞানীদের এইটেই পথ-_তার। প্রবৃত্তির অমিতাচার ও 

প্রবৃত্তিশৃন্ততা এই ছুই চর্মকেই সযত্বে এড়িয়ে চলেন । রবীন্দ্রনাথ হে। শুধুই কৰি 
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নন, তিনি জ্ঞানিশ্রে্ও বটেন | কবির কল্পনার এশ্বব ও জ্ঞানীর ক্ষুরধার বিচার 

পরায়ণতা৷ এই দুইয়ের এককালীন সমাহার ঘটেছিল তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে । 

স্ৃতরাং কেমন করে তিনি প্রবৃত্তির উচ্ছাস অথব। প্রবৃত্তির রক্তশৃম্ততার পোষকতা 
করতে পারেন? এযে তার তার নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ । 

এ কথা অবশ্ত সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ রামমোহন ও তার পিতৃ-প্রদ্রশিত পন্থা 
অনুসরণ করে ত্রাঙ্ধ মমাজের আদর্শের একজন উত্সাহী অনুগামী ছিলেন । তিনি 

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েক বছর আদি ব্রাঙ্গ সমাজের সেক্রেটারীও 

ছিলেন। কিন্তু সেট! ছিল তার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচীরণের ক্ষেত্র ; তার 

সঙ্গে তার কাবোর জগৎকে একত্রে মিশিয়ে ফ্লেলে খুবই তুণ করা হবে। ব্রাহ্ম 

সমাজের একাংশ নীতিপ শুচিতা নিয়ে বাডাঁবাডি করত--এই অভিযোগ যদি 

তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও ওই সাক্ষ্যের জোরে কবিকে 

নীতিব।গীশতার কিংবা কচিণ খু'তখুঁতে বাইয়ের অভিযোগ অভিযুক্ত কর! চলে 

না। তা য্দী হত তো পুবোক্ত কবিতীগুলি তিনি লিখতে পারতেন না৷ কিংবা! 

উত্তরকালের স্পষ্টিশীল জীবনে “চতুরঙ্গ “ঘরে বাইরে”, যোগাযোগ", “ছুই বোন”, 

“মালঞ্চ” উপন্তাস “পাবরেটরীর* মত গল্প তার কলম থেকে বেরোত নী । কিংব। 

তার তুলিকাপাতে খাপ ছাভ। অত্যন্ত এক রূপের জগৎ উন্মোচিত হতে পারত 
না অগতান্গতিক রঙ ও রেখাঙ্কনের সহায়ে গঠিত এক বিচিত্র চিত্রশালার 
মাধ্যমে । 

আসলে রবীন্তরন।থ না নীতিবান্দী, ন! প্রবৃত্তির উচ্ছলতার পক্ষপাতী । তিনি 

শীস্ত-সন্দরের উপাসক | স্ৃনীতির প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন কিন্তু স্থরুচির 

মূল্যে নয়। জীবনের বাস্তব অর্থাৎ জীবনের সত্যকে তিনি প্রভূত গুরুত্ব দেন 
কিন্তু সৌন্দধের মোহন প্রলেপ দ্বারা কমনীয় ও মোলায়েম করে আনবার 
পক্ষপাতী । এই ক্ষেত্রে কীটসের কাব্যাদর্শ (ট্রে বিউটি, বিউটি উঁথ' ) আর 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ এক বিন্দুতে এসে মিলে গেছে । অর্থাৎ সত্যের অপহৃৰ 

ঘটিয়ে তিনি সৌন্দধের পৌষকতা করেন না, আবার সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়ে তিনি 
সতোর পশ্চাদ্-ধাবণ করেন না । কবির শির্দুটিতে সৌন্দর্$ও লত্য 'হরি-হুর মিলি 
হইল এক |, 

রবীন্দ্রনাথ তার এই সমহ্ঘয়মূণক শিল্পন্থষ্টিকেই প্রাচীন সাহিত্য, “আধুনিক 

সাহিত্য”, 'সাহিত্য', “সাহিতোর পথে" প্রভৃতি বইতে বিস্তার করে বুঝিয়েছেন, 
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কবির অনবদ্য ভাষা ও ভাবের লাবণা সাহিত্যের তত্ব আর তত্বের কঙ্কালমাত্রে 

-সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা হয়ে উঠেছে অনবদ্য রূপরঙের এক উজ্জল শারীর-প্রতিমা, 
কবির সাহিত্য-সমালোচনার পরতে পরতে রস, বাকে বাকে হ্ঠ্ির স্বাদ । তীর 

প্রত্যেকটি নিজেই এক হ্্টি। 

কবিগুরু ব্বীন্দ্রনাথ সুস্থ নংস্কৃতির পরিপোষক ছিলেন বলা মানেই তিনি সমন্বয় 

তত্বের সাধক ছিলেন । অর্থাৎ সন্দরের সঙ্গে শিবের অন্বয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন । 

একদিকে ভাবের অসংযম, অন্যদিকে ভাবের বন্ধ্যাত্বর তিন প্রতিপাদী ছিলেন । 

পূর্বেই বলেছি, তাঁর পক্ষপাত ছিল মধ্াপস্থার দিকে, যার অন্য নাম “ভ্বর্ণ মধাম' 
( “গোল্ডেন মীন' ) আরিস্টটল কথিত এই সোনাপী মধাযানের মূল কথাই হলো 

উদ্দারতা । উদারতা চিন্তায় কদর্য, রচনায় এটা একটা 'আযাটিচ্যড' জীবনকে 

দেখবার একটা বিশেষ রূপ । এই ভঙ্গিতে অতিরেককেও সমর্থন কর। হয় না 

আবার অতিরেক বা আতিশয্যের মধো শক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে স্বীকার 

করে নেবার মত উদারতা দেখা যায় । এক পরম প্রসন্নতা ও সহিষ্ণতার জীবনকে 
গ্রহণ করবার মানসিকতা এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে মর্ত হয়ে ওঠে। সহানুভতি 
এমনতর সহিষুগ্তার হাত ধরাধরি করে চলে, ক্ষম। প্রায়ই সহান্তভভুতির 
সহযাত্রী হয় | 

রবীন্দ্রনাথের এই পরম-উদ্দার ক্ষমা প্রবণ দিত ঈর সবচেয়ে নিসেন্দিগ্ধ পরিচয় 

পাওয়া যায় কল্লোল যুগের তরুণ লেখকদের প্রতি মনোভাবে, সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ 

প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের স্বেচ্ছাচাবের প্রতিবাদ 

করেছিলেন । ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বিচিত্র মাসিকে প্রকাশিত তার 

এতিহাসিক প্রবন্ধ “সাহিত্য ধর্ম এই প্রতিধাদের দলিল বহন করছে । তার পরেও 

ওই একই সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাশী পত্রিকায় প্রকাশিত “সাহিত্যের নবত্ব? 

প্রবদ্ধে তিনি সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধের ভাবটিকে আরও বিস্তার করেন । দুটি প্রবন্ধেই 

তিনি তরুণ লেখকদের অমিতাচারের সমালোচনা করে তাদের ভংসনা কন্তরছেন 

কিন্ত মেই ভত্পনা, লক্ষ্য করার বিষয়, ন্সেহ মিশ্রিত, স্সেহের ভিতর উদরিতার 
ভাব গুতপ্রোত | 

এই সাহিত্যের নবত্ব প্রবঙ্গেই কবি নবীন পেখকর্দের বেআক্রতার আক্ষালনকে 

তিরঙ্কার করেও সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে তাদের কারও কারও রচনায় শক্তিমত্তা 

আছে। লিখেছেন £ আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্ষে পরিচয় পাকা 
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হবার মতে। যথেষ্ট সর পাইনি, এ কথ! আমাকে মানতে হবে, মাঝে মাঝে ক্ষণ- 

কালের দেখাশোন] হয়েছে তাকে বারবার তীর্দের বলিষ্ঠ কল্পন।৷ ও তাষা সম্বন্ধে 

স[হসিক অধ্যবসায় দেখে আমি শিক্ষিত হয়েছি।২ এন পর ডক্টর স্থুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়কে একটি পত্রে তিনি লেখেন ঃ যেসব লেখক বেআক্র লেখা লিখেছে, 

তাদের কারো কারে! রচনাশক্তি আছে, যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, 

সেখানে সেট। স্বীকার কা! ভালে | সেটা প্রশংসার যে।গ্য সেখানে প্রশংসা করলে 

তাতে নিণ্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়। অন্যত্র নবীন লেখকর্দের 

“লালসার অসংযম ও দারিত্যেন আস্মালন'কে শিন্দা কৰে প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তাদের 

শ্বীকার করে বললেন, “বাংলার নতুন বাতায়ন উদ্মুক্ত করে .দিলেন এবাই 1 

তৎকালীন নবান পেখকদের অগ্রগণ্য শৈলজানন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন : 

দরিদ্র জাবনের যথার্থ অভিজ্ঞত। এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তার আছে বলেই 
তাপ খচনায় দারিজ্য ঘোষণার কুত্রিমতা নেই ।...তিনি সহজেই ঠিক কথা বলেছেন 
বলেই ঠিক কথা বলার কারিপাউডারি ভঙ্গিট' তার মধ্যে দেখা যায়নি । কান 

পাউডারি ভঙ্গি অর্থাৎ নকল ভঙ্গি । 

এসব উদ্ধৃতি সংকলিত করবার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য । তা হল, দেখানো যে, 

কবি অপ-সংস্কৃতির অলঙজ্জতা ও নকলনবিশীর ঘোরতর বৈরী হলেও ক্ষমাহীন 

ধিক্কারের পথে তিনি তরুণ পেখকদের স্বীয় স্সেহাচ্ছায়া থেকে দূরে সরিয়ে দিতে 
চাননি, নাদের শক্তির বিকাশের সম্ভাবাতাষ তাদের জন্য ঘথেষ্ট প্রশ্রয় নিজের মধ্যে 

ধরে রেখেছিলেন । সহজাত উদ্দারতা ও দাক্ষিণ্যবুদ্ধির জন্যই তীর পক্ষে এটা 

সম্ভব হয়েছিল । এটা অন্যায়ের সমর্থন নয়, অন্যায়ের নিরাকরণের রাস্তা খুলে 

রাখার একট! উপায় মাত্র । ছুর্বলত। নয়, পরস্ত পরম সহনশীলতায় ও বাখসলো 

অনিষ্ট-সম্ভাবনায় ধার খুইয়ে দেয়া । ভৎসনার দ্বারা যা পারা যায় পা, ক্ষমতার 

দ্বার তা অনেক সময় নিষ্পন্ন করা যায় | 

কবির পিতামহজনোচিত এই উদারতা পরিণামে ফলদীয়ক হয়েছিল । 

কল্লোলের লেখকের। তাদের ভূল বুঝতে পেরে পরবর্তীকালে অপসংস্কৃতির রাস্তা 

পরিহার করেন এবং কবির উপদেশ শিরোধার্য করে স্থস্থৃতার আঘর্শকেই জীবনে 

বরণ করে নেন। অন্তত তাদের বেশীরভাগই যে এটা করেছিলেন, সে বিষয়ে 

সনোহ করা চলে না। 
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প্রবন্ধকার নারায়ণ চৌধুরীর “হুস্থ সংস্কৃতির লপক্ষে রবীন্দ্রনাথ, শীর্ষক রচনাটি” 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পর্শিমবঙ্গ' থেকে 
সংকলিত হয়েছে । এটি ছাপা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ-র রবীন্দ্র সংখ্যায় ( বর্ষ ১১। 
৪৮-৪৫ যুগ্ম সংখ্যা / ২৫ বৈশাখ ১৩৮৫ ॥ » মে ১৯৭৮। পৃঃ ৯৫৪-৯৫৬ এবং 

১০০৪ )। সত্তরের দশকে তত্কালীন কংগ্রেস শাসকের জারিকৃত জকরী অবস্থার 

সময় দেশে অপসৎম্কৃতির জোয়ার বইয়ে গিয়েছিল ৷ সরকারই সাংস্কৃতিক অবরোধ 

হিসেবে এসবের যোগান দিয়েছিলেন । জরুরী অবস্থা উঠে যাওয়ার পর রাজ্যে 

বামফ্রণট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই অপসংস্কৃতি হটানোর জন্য সুস্থ সংস্কৃতি জনের 

ডাক দেয়! হয় । সরকার এর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ববীন্দ্র এতিহ্ 

এই সময় অপসংস্কৃতি রোধের বড হাতিয়ার হয়ে ওঠে । [সম্পাদক ] 

'টাকা-টিগ্ননী : 
১. চিত্রা কাব্যটির রচনাকাল £ ১২৯৭ চৈত্র--১৩০২ ফাল্সন। এই কাব্যের 

দীর্ঘ কবিত। “এবার ফিরাও মোরে” লেখা হয়েছিল বামপুত্র বোয়াপিয়ায়, ২৩ 
ফাস্তন ১৩০০ । 

২. সাহিত্যের নবত্ধ / রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ । 

৩. ড. স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কবির চিঠির অংশবিশেষ । 
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অজিত মগুল 

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা, বিতর্ক ও রবীন্দ্রনাথ 
মানবসভাত| ত বটেই, শিক্ষারও প্রথম স্যঙ্জ ভাষা | ভাষা শিক্ষাকে স্বচ্ছন্দ গতি 
দেয়, সর্বতোমুখী করে। জীবন-জগৎ সম্পর্কে সঠিক ও সত্য উপপবব মাধাম 
ভাষা । তাই, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ভাষার ভুমিকা অসাধারণ, তাৎপর্ধপূর্ণ। 
পবীন্দ্রনাথেব কথায় ঃ তাষা জদ্যবোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে লেই 

মানুষের হৃদয়াবেগের উৎকর্ষ লাভ করেছে ।১ 

মাতৃভাষাই শিক্ষার যথার্থ বাহন বা মাধ্যম একথা সর্বদেশে সর্বকাঁলে সর্বসম্মত 

সিদ্ধান্ত হলেও দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনে থাকার পর স্বাধ"নতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশে 

বিশেষ করে আধা-সামন্তান্ত্রিক পুঁজিবাদী বাষ্টে কোন জনঞ্লাণকামা অর্থনীতি 
যেমন গড ওঠে না, তেমনি থাকতে পারে না এব স্বাধন শিক্ষানাতি । ভারতবর্ষের 

মত বু ভাষাভাধ বোচত্রপূর্ণ দেশের পক্ষে একথ' ভ আব€ সাথকভাবে প্রযোজা , 
ফলে, প্রাথমিক স্করে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের বাপারে বুধ বিতকেব হ্ষ্টি 
হয়েছে । শিক্ষার বাহনকপে মাতৃভাধার গ্ক্ুত্ব এবং এর অনম্বীকাষ কাযকারিত। 

দেশবিদেশের মনাঁষীরা একবাক্যে স্বীকার ককব্রেছেন । ববীন্দ্রনাথ বহুস্থানে 

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন । 

১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের খামক্রণ্ট সরকাবের গৃহীত শিক্ষানাত- প্রাথমিকস্তরে 
ইংরেন্্নিতাষ। তুলে দেয়৷ এবং উচ্চতর শিক্ষায় ইংরেজিকে এচ্ছিক করাব বিক্্ধে 
ও সপক্ষে পশ্চিমবাখলার মনীষা ও শিক্ষা বিদগণ স্পষ্ট ছুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। 

বিকদ্ধবাদীরা প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাধা শিক্ষার পক্ষে এবং উচ্চতর শিক্ষায় 
ইংরেজিকে আবিশ্তক করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দ্েন। অন্যদিকে বামফ্রণ্ট 

সরকারের শিক্ষানীতিকে সমর্থন করে মাতৃভাষায় প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষায় 
শিক্ষার বাহন করার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন অনেকেই । বস্তত উভয্রপক্ষের 
যুক্তি ও উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথকে পাশে রেখেই উচ্চারিত হয়েছে । এখন শিক্ষার 
বাহন সম্পর্কে রবীজ্নাথের বক্তব্য বর্তমান প্রবন্ধের মুখা আলোচ্য বিষয় হওয়ায় 
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আমরা তার কথাই এখানে সংক্ষেপে আলোচন। করব । 

দ্িগন্তপ্রমারী রবীন্দ্র প্রতিভার একটা উল্লেখযোগা দিক তার শিক্ষাভাবনা । 

এ বিষয়ে তিনি নানা প্রবন্ধে কেবল তত্বালোচনা করেই শেষ করেননি, তিনি বাস্তব 

ক্ষেত্রে এর পরাক্ষানিরীক্ষ।ও করেছেন । ফলে, তার অভিজ্ঞতালন্ধ সত্যকে 

জীবনব্যাপী কর্মমাধনায় রূপা য়িত করার চেষ্টাও আমরা দেখেছি । তিনি যে কালে 

জন্মেছিলে, তখন বিদেশী পদানত, লাঞ্চিত ও শোধিত ভারতবযের আপামর 

জনসাধারণের ওপর শত শত বছরের শিক্ষাহীনতা ও দরিদ্রের অন্ধকার জগন্দল 

পাষাণের মত দেশের বুকে বিরাজ করছিল । জডতা এবং তম-প্রবুত্তি আমাদের 

এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ফষে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কেও কোন চেতনা ও 

অনুভূতি ছিল না । ঘুরোপীয় বিজ্ঞান-চেতনা, পাশ্চাত্য শিল্প ও সংস্বতির 

জীবনকাঠির স্পর্শে ভারতবর্ষের হদীর্ঘকালের নিডাভঙ্গ হল। ভারতীয়রা বহুণ্দন 

ধরে সঞ্চিত শিক্ষাহীনতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে জাতীয় গৌরব ও এঁতিহোর 

প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে [শখল । সাম্রাজাবাদী অর্থ নৈতিক শে।ধণ ও পরাধীনতার 

শৃঙ্ঘল মোচনে উদ; পিত করল । এপ আগে কোন জাতায় নেতৃত্ব যেমন এ দেশে 

স্থহি হয়নি, ছেমনি শোধণ উত্পীডন সবেও ইংরেজদের মত কোন বিদেশী শংসক 

ও তাদের সংস্কৃতি বিজ্ঞান এ প্রগ/ত ভারতায়দের মনে স্বধানতার স্বপ্ন গডে তুলতে 

সাহায্য করেনি। 

তৎকালান বুটিশ শানিত ভারতবস্ে পাশ্চাতা শিক্ষ ও সভাতায় আকুই 

নধাশি।ক্ষত ভারত'য়দের মধ্যে বর্তমান দিনের মতই হুটো স্পষ্ট বিভাগ দেখা যায়। 

একদল যার। মুগ্ধ ভ্রমরের মত গ্রতাচ্যের সবকিছুকে উৎকট অগ্রক্রণের নিপল 

প্রীতিকে প্রকাশ করতে এবং স্বদেশ-চিন্ছ। ও জাত'য় ভাবন।ব বিকদ্ধতায় 'বনুমাত্র 
কুগাবোধ করল না, তেমনি এর পাশপাশি আর একদল পশশ্চ।তা শিক্ষিত মান্ুকে 

দেখা গেল ধার! ইউরোপীয় মতাতার আলোকে স্মত হয়েও নিজেদের লুপ্ব গৌবুৰ 
ও এতিহাকে ফিরে পাগয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

শেনোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিপেন রখান্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিখাত ঠাকুর প্লিবার । 

সর্বজনীন শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তাত্বিক আপোচনা করেছেন 

তা ভার শিপাইদহ পরিসর প্রভৃতি জমিদার; এপাকায় এবং শান্তিনিকেতনে 

বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। এ বিষয়ে তার 

অভিমত ছিল খুবই স্পষ্ট | প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিষ্ঠালয় স্তর-পর্যন্ত মাতৃভাষার 
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মাধ্যমে তিনি শিক্ষাদীনের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন মৌলিক 

চিন্তার বিকাশ ছাডা কোন দেশ কোন জাতি কখনই বড হতে পারে না। তিনি 

লক্ষ্য করেছিলেন ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের অবসান এবং পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও আমাদের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান মাতৃভাষার 

ওপর নির করতে ন। পারায় স্থষ্টির ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে 

পারেনি । কেনশা, ববান্দ্রন'থ অনুভব করেছিলেন, সাঙ্গীকরণ ছাড| কোন বিছ্যাই 

যথার্থ মাগ্রণকে নতুন কিছু প্রেরণ। দিতে পারে ণা, একমাত্র মাতৃভাষাব মাধ্যমেই 

ত। অন্তব | শিক্ষা সাঙ্গাবণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ১ আমাদের আথিক 

দাবিধ্য ছুঃখের বিষয়, লজ্জার ধ্ধয আমদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব | 

এই অকিঞ্িংকরস্ত্ের মূলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অস্বাভাবিকত , দেশের মাটির 

সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ ।২ এছাডা, মাতৃভাধায় শিক্ষালাভের যে আন্ন্দ 

তা শিক্ষাদানের প্রঞ্ি্যাকেও সাথক কবে, শিক্ষার্থীর চিন্তাব ক্ষেত্রে প্রসারিত 

করে দেয। শৈশবে মাতৃভাষায শিক্ষালাভের মাধ্যমে তার চিন্ত। মনন প্রেরণ! 

গ্।তভ। প্রতি মানসিক প্রক্রিষাগুপি সংগঠিত হয় । শিশুরা যে ভাষায় হাসে 

কাদে স্বপ্ন দেখে সেই মাতৃভাষাই তার শিক্ষাগ্রহণেব অন্যতম সহজ উপায়। 

আনন্দহটন শক্ষাজনেব কৃফল কেবল শুষ্ক মুখস্থ বিগ্যাষ, তা প্রাণে সাডা জাগায় 

ন'। কতকগুলি পৰাক্ষ।য পাস করে ডিগ্রী লাভ কবাটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় । 
অথচ ম্ম'দেব দেশে এই ভয়ানক তুল শিক্ষানীতিটাই চালু আছে। এই 

প্রসঙ্ছে প্রচ।পত শিক্ষাব।বন্া ও পরাক্ষাবিধেকে পবীন্নাথ “শিক্ষার বাহন? গুবন্ধে 

তবু ভখাঘ আ!কমণ ববেছেন £ সভাতার নিষম অন্রসারে মানুষের স্মরণ শক্তর 

মহপট ছাপাখানাধ অধিকীর করিয়।ছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ কবিয়া পাস 

কণ্রে ভাবা অসভা বকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কাব পাইবে 

তিবউ ?5 

সবজনীন শিক্ষার ক্ষেতে ববাজ্্নাথ মনেপ্রাণে বুঝেছলেন ইংরেজি শিক্ষত 

ও নিরক্ষর মাসের মপ্পো যে ছুস্তর বাবধান স্কট হয়েছে, সে সমস্তার একমাত্র 

সমাধ।ন মাততাষায [নঙ্গ থেকে সর্বোচ্চ স্তর পরন্ত ।শক্ষ দান। ইবেজি শংক্ষত 

মশ্তধের দেশের সংখা।গ বঙ্ঈ রুধক শ্রমজীবা সংধারণ মানুবকে উপেক্ষা করার 

স্পর্ব। বধান্দ্রনাথকে ক্ষ করেছিল । শিক্ষার “বকিতণ' প্রবন্ধে রবআ্নাথ তাই : 

শিখেছেন £ শহরবামা একদল মানুষ এই হুযাগে শক্ষ; পেলে, মান পেলে, 

১১৫ 



অর্থ পেলে; তারাই হুল এনলাইটেন্ড, আলোকিত'। মেই আপোর পিছনে' 

সার! দ্বেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ । ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে ধারা ইংরেজি পড়া 

মুখস্থ করলেন শিক্ষা্দীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তীর! দেশ বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, 
হাতি বলতে তার গজদন্ত । সেদিন থেকে জনকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞন 

বলো, জমে উঠল কাংসবাগ্ঠ মন্ত্রিত নাটামঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে 

গ্রামে । নগরী হল স্থজলা-স্থফলা, টানাপাখ। শীতল। ; মেইখানেই মাথা তৃপপ 

আরোগা নিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ । দেশের বুকে একগ্রাস্ত থেকে আর এক 

প্রান্তে এত বড়ে। বিচ্ছেদের ছুবি আর কোনোদিন চালানো হয়নি, সে কথা মন 

রাখতে হবে ।৪ 

নিরক্ষর সংখ্যাগবিষ্ঠ মানুষকে সাক্ষর করার জন্য এবং তাদের নিশ্নতম প্রাথমিক 

শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্তে একমাত্র মাতৃভাষাকে মাধ্যম করাই রবীন্দ্রনাথের 

শিক্ষা চিন্তার অন্যতম দিক। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে শিচ তপার দরদ 
শ্রমজীবী মান্ষের শিক্ষার কথা ভেবেছেন । শিলাইদহে ও পিসরে থাকাকালীন 

তার জমিদারী এলাকায় বহু স্থল ও গ্রাম্য পাঠশাপা স্থাপন করে সাধারণের কাছে 

শিক্ষার স্থযোগ পৌছে দিয়েছিলেন । কবির এই জনশিক্ষ প্রসবের উদ্যোগ 
সম্পর্কে পুত্র রথান্্রনাথ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন “রবাজ্দরায়ণ গ্রন্থের ২য় খণ্ডে। 

এই সমস্ত স্কুলে কেবলমাত্র বাংল! ভাষায় শিক্ষা দানের নির্দেশ ছিল । শুধু তাই 

নয়, জনশিক্ষার ম্রাধ্যমে মণিষের শরমবৃত্তিমূলক শিক্ষা ও আঘিক পুর্ণগঠনেৰ 

প্রচেষ্টায় উদ্বদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি । এই জনশিক্ষা্দানের ভাবন! 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ মান্তষের জীবনের যোগকে ঘনিষ্ঠ করেছিলপ। সে যুগে 

বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ঠাকুরবাড়ি্ শিক্ষা, আভিজাতা, কৌলিন্ো 

উচ্চমিনার থেকে নিচে নেমে এসেছিলেন অতিপাধারণ দরিদ্র নিরক্ষর গ্রাম্য 

মাহষের মধ্যে এবং অরুত্রিম মমত্ববোধ থেকেই তার্দের জন্য কিছু করতে চেয়ে 

ছিলেন। “শিক্ষার বাহুন' প্রবন্ধে তাই নিজে “ভাগ্যমন্তের ছেলে' হয়েও অনায়াসে 
তিনি বলতে পারেন : ভাগামন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটালে।টা হইয়| উঠুক না 

কিন্ত গরিবের ছেলেকে মাতৃস্তন্ত হইতে বঞ্চিত করা কেন? এখানে প্রার্সঙ্গিক 

একটা কথ! উল্লেখ করা যেতে পরে ঠাকুরবাড়িভে ইংরেজি চর্চার পাশাপাশি 

মাতৃভাষা চর্চার গভীর গুরুত্বদান করা হত । রবীন্দ্রনাথ প্রায় বারো বছর পর্যন্ত 

সবাতৃভাবায় শিক্ষা লাভ করেছেন | 



বপ্তত, বর্তমান দিনেও রবীন্দ্রনাথের এ বক্রোক্তির তাৎপর্য বাস্তবত৷ সমভাবেই 

ক্রিয়াশীল আছে । পরাধীন ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলে যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা 

পরবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে আজও সেই অবস্থার 

বিশেষ হেরফের হয়নি | গৃহীত শিক্ষানীতিই এর জন্য দীয়ী! শিক্ষার বাহন, 

পরীক্ষ! রীতি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষ। প্রভৃতিতে সেই পুরনো বিদেশী শাসকের প্রবৃতিত 
শিক্ষানীতিই আজে। মন্তল্গত হচ্ছে | স্বাধীনতা লাভের উনচলিশ বছরেও এর 

পরিবর্তন ঘটেনি । প্াথবীর কোণ সভ্য শ্াধীন দেশ একথা ভাবতেই পারে না। 

অথচ এই ভারতবর্মেই বিবেকানন্দ, পন্ধিমচজ্, পামেক্নুন্দর, ব্ুবীন্দ্রনাথ, 

মহাত্মাগান্ধ।, জহরপাল, 'মাচায প্রফুল্লচন্দ্র, বিজ্ঞানী সত্যন্দ্রনাথ প্রনুখ মনীষী, . 

'শক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, বুজনীতিবিদগণ ম।তভাষায় শিক্ষাবিস্তারের ওপর গুরুত্ব 

দিয়েছেন এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ সমুির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। কেননা, 

শিক্ষাবিস্ত।বের মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনেন আগ্রহ ও স্বাধ'ন চিন্তাশক্তির 

(বিক।শ ঘটে । 

তবে মনাধাদের এই সঠিক অশ্রান্ত অভিমত সব্বেও পরাধীন দেশে বিদেশী 

শাসনবাবস্থায় কৌন জাতীয় শিক্ষাণতি গডে ওঠ! সম্ভব ছিল না। কিন্ত, ছুঃখের 

বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষ গ তার প্রতিবেশী স্বাধীন অধিকাংশ দেশ যে 

অর্থন'তি ও সামাজিক কাঠামে। গ্রহণ করেছে, তাতে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের 

সবচেয়ে পড বাধা এব প্রায় অসম্ভব এইসব দেশের রাষ্ুচবিত্র । আমাদের 

ব€ম।ন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন রাজোর গ্রামে গ্রামে মডেল গুলের পরিকল্পন! 

তারই ইঙ্গিত বহন নবতে | 

'পশ্চমবঙ্গে বামস্ণ্ট সপকার জাতীয় শিক্ষানাত হিসেবে যখন প্রাথমিক স্তরে 

শিক্ষার বাহন মাতৃভাধ। করলেন, তখন এই শিক্ষানীতির সারবত্তী যেমন একদিকে 

প্রমাণিত হপ, অপরদিকে এর সার্থকতা সম্পকে অনেকের মনে সন্দেহের শি 

করল । কিন্তু একথ ৩ কারো ন। মেনে উপায় নেই এই সরকার শিক্ষানী-তর 

ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবনাকে সঞ্চ।(পত করতে পেরেছেন । শুধু তাই নয়, একে দু 

ভিন্তিমূলে প্রতিষ্টিহ করার জন্য সরকারি প্রশীসনস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের 

গ্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে । এই মহতী প্রচেষ্টায় সরকারের সঙ্গে প্রত্যেক দেশপ্রেমীর 

সহযোগিতা কর। কর্তা , আর এও সতা, বর্তমান সরকার স্কুল কলেজ থেকে 

ইংরেজি ভাষাকে পুরোপুরি তুলে দেওয়ার কথা কখনও বলেনি । সম্ভব নয় এই 
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সমাজ ও রাষ্টু কাঠামোয় । আদর্শ ও আদর্শের বাস্তবায়ন ত এক নয়। রবান্রনাথণ্ 

বিশ্বভারতীতে তার আদর্শ শিক্ষানীতিকে যথাযথ বপায়ণ কবতে পারেন নি। 

বামফ্রণ্ট সরকারও প্রাথমিক শিক্ষার মাধাম মাতৃভাষ। বাথলেও মাধ্যমিক স্তণ 

থেকে মাতৃভাষার অতিরিক্ত প্রয়োজনে দ্বিতীয় ভাষ| হিসেবে ইংবেজি শিক্ষাণ 

সিদ্ধান্তণ৬ বহাল রেখেছেন । যুগচেতনা, পরিস্থিতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা বিবেচনা করেই বর্তমান সরকার এই শিক্ষাণীতি গ্রহণ কবেছে। এই 

প্রসঙ্গে শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে মাতৃভীষা তথা আঞ্চলক ভাখার সপক্ষে 

১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠাবী কমিশনেব বক্তব্য অনুসরণ করা যায । কবামশনেশ 

অভিমত £ আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষার সুবিধা সম্পকে আমাধের মনে 

কোন সন্দেহ নেই। আঞ্চলিক তাষাগুশির উন্নতিবে আমবা দেশের সাধান্ণ 

অগ্রগতির পক্ষে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের পক্ষে গুকত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পে বিবেচন' 

করি। ভুল বোঝাবুঝি এডানোর উদ্দশ্যে জোব গপ।য বলতে চাই যে এর মানে 

ইংরেজি বা অন্য কোন বিশ্বজন'ন ভাষার পথরোধ কব নঘ। প্রকুতপঙ্গে, 

আমাদের শিক্ষা যত বেশি কাষকর এবং বাবহাবে(পযোগী হবে, তত বেশি আমর 

এসব ভাষা থেকে লাভবান হতে পারব |? 

যে দেশ স্বাধীনত। লাভের পব বছরের হিসেবে যৌবন উত্তীর্ণ হতে চলেছে 

সেখানে শতকরা সন্তরজন মান্য এখনও নিরক্ষর । এটি। অ।মাদের জ।হ য় লঙ্জ। | 

ষ্ঠ পরিকল্পনায় দেশের ১৪ বৎসর পযন্ত সকল ছেলেমেষেকে শিক্ষার মধ আগার 

যে কথ! বল! হয়েছে, বামফণ্ট সরকার সেই প্রতিশ্রাতির পথে এগয়ে যাওষার চেষ্ট' 

করছে। এ বিষয়ে তার অগ্রগতিন খত্যানে আশ আলো খুবই স্পষ্ট । 

ভারতবর্ষের অন্থান্ত রাজোর সঙ্গে তুপন করণে এ রাজ্যের সাফলা প্রম।।ণঙ ভয় । 

গ্রামবাণ্লার লাধারণ মানুষ শ্রুমশ এটা উপলব্ধি করছেন, সর্জনন ন ।শক্ষ। বিস্তারে 

রবীন্জনাথের স্বপ্ন সাথক করার ভুমিকায় রাজ্যের বর্তমান সরকার সক্ষম | 
শি 

১৯৮১ সালে বামক্রণ্ট সরকারের ঘোষিত সরকারী ভাষা ও শিক্ষানীতিকে নু 

করে জোর বিতর্কের সঞ্চার করে। বিতকের কেন্দ্র বিশু প্রাথমিক স্তরে একফাত্র 

মাধ্যম মাতৃভাষায় শিক্ষা নিয়ে । কংগ্রেস সরকারের আমলে গঠিত ও বামক্রুণ্ট 
সরকারের সময় পুর্ণগঠিত বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ হিমাংশু- 
বিমল মঙ্জুমদারের সভাপতিত্বে প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ একটি কমিটি দীর্ঘ 
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আডাই বছব পরিশ্রমে যে প্রতিবেদন দিষেছেন, তারই ভিন্তিতে এই প্রাথমিক 

শিক্ষানীন্ি কীর্ধবর করাব চেষ্টা হযেছে | এই মিটি প্রতিবেদনে ইতিপূর্বে 

নেল্দ্ীয সবকাব কর্তৃক গঠিত খুদাল্যির, ক্ঠারি প্রভৃতি কমিশন ছাডাও 

আন্তজাতিক ক্ষে্ের হপাপ্রিশ সমৃহও গ্রহণ কৰা হযেছে 

প্রাথমিক শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় পাঠদানের ওপব জোর দেওষা হযেছে । 

গ্রচপিত ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তবে তৃতীষ শ্রেণী থেকে ইংবেজী ভাষ! শেখানোর 

ব্যবস্থা আছে। কিন্তু (বশ্বের বিভিন্ন উন্নতশীল এব” স্বাধানদেশে প্রাথমিক 

শিক্ষাকে পধালোচন! ববশে দেখ। যায ঘে এই স্তবে সাধাবুণত মাতৃভ'থা ছাড। 

অপর ভাষা শেখ!নে। হয না। বুটিশ শাসনামলে সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে যে 

।শক্ষাব্যবস্থা প্রবঙন কবেছিল, জনস্বাথে তার পরবণ$দ প্রযাজন ছিল। সে 

সময থেকে রাজ্যে ই রেজা বাধাত।মুলকভাবে পড়ানোন ব)বস্থা চলে আসছে । 

শিক্ষাবে যদি খগ্যাবপ শক অজ নেব উপায হিসেবে দেখ যায়, যদি সমাজেন 

সকল গুবেব মানুষের কাছে পৌছে দেষার বথা ভাব হয, তাহলে মাতৃভামৃশ্য 

শিক্ষাদান ছাড় [বকল্প পথ নেই। আব এ কারণেই পশ্চমবঙ্গের বামফফণ্ট 

সরকার শিক্ষাব সর্বেচ্চ স্তর পষন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে ।শক্ষা দানের বাবস্থাকে 

কাযবর করতে আ'তশয আগ্রহশীপ । আব এ।দকে তাকিয়েই সরকার যে 

বিজ্ঞানসম্দ 5 ভাবখানা ত গ্রহণ কবেছেন, তার মুখ হলা থম থেকে পঞ্চম 

শ্রেণী পষস্থ একটি 'শশুভাধা হিসেবে কেব্প মাতৃভ ষ' পডবে । ষচ শ্রেণী থেকে 

দ্বার্দশ শ্রেণা পযন্ধ ম।তুভাষ।ন সাথে ।দ্বত য ভাষ হিসেবে অব শ্যকভাবে ইংবেজী | 

প্রাথমিক স্থারে ইংরেজ না পড়ানোব [সপান্তে সমাজের এবশ্রেণীর মানুষ তেতে 

উঠলেন, ধার ই.দেজী বুপর দৌলতে চাকুরি জুটিযেছেণ, এদেশে বাঁস করে ব্রিটিশ 

সাআাজাবাদের দাশ” করছেন এবং সম।জেব মধে। ছুটি শ্রেণী তরী করে 

ফেলেছেন, তীরা সরকাবের এই ভাখানীতির বকছে সে'৯ ব হযে উঠলেন । কিন্তু 

সরকারের ভষান তব সমথনেগ একদপ নাস্তা নামলেন । জোব তর্ক-বিতর্ক 

শুক হলো । শিক্ষার বাহন ম তুভ।ণ শে নিযে আন্দোলন হযে গেল । আনন্দবাজার 

পত্রিকা ২৭ ৬ ১৪৮১, দেশ ৮ কাতিক ১৩৮৭ সাতে ভাষান।তিপ বিকদ্ধে 

সম্পাদকীয় লেখা হলো । আনন্দবাজার পত্িকাধ ভ নীহার বঞ্জন বাষ সবকারী 

শিক্ষানীতির সমাপোচনা করে প্রবন্ধ লিখপেন | ১৯৮১ সাপের ৮মে সেটি 'সপ্তাহ' 

পত্রিকায় পূর্ণমুক্রিত হলো | দেশ পদ্রিকায় সম।পোচনা করে নিবদ্ধ লিখলেন সুমন 
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বন্ধ [ ১৩৮৭, ২২ কাতিক ]। তবু সম্পার্দকীয় কিংবা প্রবন্ধ লিখেই প্রতিবাদী! 

ক্ষান্ত হননি, তাদের গ্রতিবাদকে সংঘবদ্ধ আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য “শিক্ষা 

ংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা! কষিটি' গঠিত হলো! । কমিটি গঠনের 
উদ্যোগমঞ্চে সক্রিয় ভূমিক] ছিল এস-ইউ-সির । পরে এর মংগে কংগ্রেস ঘোগ 

দেয় । ১৯৮০ সালের ২১ ডিসেম্বর তাষানীতির বিরুদ্ধে মহাবোধি সোসাইটি 

হলে এই কমিটি একটি সভার আয়োজন করে । সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. নীহার 
বঞ্ন রায় । সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠনের 

দাবি জানানো হয়। এরপর কমিটির পক্ষ থেকে ৭৫ হাজার মানুষের গণম্বাক্ষর 

সংগ্রহ করে মুখ্যমন্ত্রীকে দেয়] হয়। ১৪৯৮১ সালের ৫ জান্টয়ারি এদের কর্মস্থচী 

অন্ৃযায়ী এসপ্লানেড ইস্টে অবস্থান সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ 

নেন £ ভ. স্থুকুমীর মেন, ড নীহার রঞ্জন রায়, ড. প্রতুল গুপ্ত, ড. অরবিন্দ বনু, 

অধ্যাপক প্রম্থনাথ বিশী, সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ, সাহিত্যিক মনে।জ বন্থ, 

কবি স্থভাষ মুখোপাধ্যায় । সমাবেশে সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, মহিলা 
সাংস্কৃতিক সংঘ, হেডমাস্টারদ এসোশিয়েশন এবং বাপ! প্রাইমারী টিচাস 

এসোশিয়েশনের প্রতিনিধিলাও যোগ দেন। ৮ জানুয়ারির অবস্থান পমাবেশকে 

উদ্দেশ্য করে *মে আনন্দবাজার পত্রিকায় “ভাষা সংহারকদেপর প্রতি” শিরোনামে 

একটি সম্পাদকীয় লেখা হর । ২ কেক্রুয়ারি “শিক্ষা সকোচন বিরোধা ও 

স্বাধিকার বক্ষ! কমিটির” পক্ষ থেকে মহাকরণ অভিযান করা হয় । ১৬ ফে্য়ারি 

এসপ্লানেডে আইন অমান্য কর। হয় । 

একদিকে যেমন ভাষা ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে' মান্দৌলন সংগঠিত হয়েছে, 

তেমনি সপক্ষে বিভিন্ন সভা সমাবেশ, আলোচনাচঞ্, আবেদনপত্র প্রচার ৪ 

কনভেনশন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখাও চলতে থাকে । সরকারের এই ভাষানীতিপ 

সপক্ষে প্রায় চার শতাধিক শিল্পী, বুদ্ধিজীবার স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র প্রচার 

করা হয়। এতে ধারা স্বাক্ষর করেন, তাদের মধ্যে ছিপেন £ প্রভাতকুমার 

মুখোপাধ্যায়, হবেধচন্দ্র পেন, মন্থ রায়) তিমিরবরণ, নন্দগেপোল দেনগুপু, 

দক্ষিণারঞ্চন বন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ মিত্র, ড. রমেক্্র পোদ্দার, 
ড. জানকীবল্পভ তট্টাচাধ, ড মহাদেব প্রসাদ সাহা, ড. ক্ষুদিরাম দাস, নারায়ণ 

চৌধুরী, অরুণ মিত্র, শংখ ঘোষ, মণীন্্র রায়, উৎপল দত্ত, ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচাং, 
ভ. ক্ষেগুপ, চিন্োহন লেহানবিশ, নেপাপ মজুমদার, অখিল নিয়োগী, সলিপ 
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চৌধুরী, ভ. পবিত্র সরকার, অন্ুপকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দিলীপ বায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, ড ভূপেন হাজারিকা, নবজাতক 

প্রকাশনের প্রকীশক মজহারুল ইসলাম প্রমুখ । এদের পক্ষ থেকে ১৯৮১ সালের ৭ 

জান্নয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞ।লয়ের শতবাধিকী হশে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, 

সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষা কী সমিতি, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, 

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ, সাব বাংল! প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, ভারতের 

ছাত্র ফেডারেশন, গ্রগ্রেষিভ ্টডেন্ট ইউনিয়ন এব ছাবক্র্রকের আহবানে একটি 

কনভেনশন হয় । এবং পশ্চিমণঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘও এতে সোচ্চার 

ভূমিকা পালন করেন [ সম্পাদক ]। 

উদ্ভৃতি জুত্র 
১. বাংলা ভাষ। পারচয় পঃ ৪৪৭, ববীন্দ্র রচনাবপী, জন্মশতবাধিকী সংস্করণ 

( ১৪ খণ্ড / পঃ বঃ সরকার । 

২. শিক্ষার সাঙ্গীকরণ, পূঃ ৬৯৯, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবাষিকী সম্করণ, 

প. ব. সরকার | 

৩. শিক্ষারবাহন, পূঃ ৬৪৩, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবাধিক" সংস্করণ, 
প. ব. সরকার । 

৪. শিক্ষার বিকিরণ, পূঃ ৬৪১, রবীন্দ্র রচনাবপী', জন্মশতবাষিকী সংস্করণ, 

প. ব. সরকার । 
৫. শিক্ষার বাহন, পৃঃ ৬৪৪, এ | 

৬ শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান; কয়েকজন শিক্ষাবিদের আঁভমত, 

পশ্চিমবঙ্গ, ২০, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, 

৭. ন্বাশনাপ কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল পিসা্চ এগ ট্রেনিং (ভারত 

সরকার ) কর্তৃক প্রকীশিত এডুকেশন ডেভেল/পমেণ্ট রিপোর্ট অব. দ্ধ 

এডুকেশন কমিশন ১৯৬৪-৬৬, থেকে উদ্ধাত। পৃঃ ২৫১ অনুচ্ছেদ 

১৫৭ | 
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অলখ মুখোপাধ্যায় 

শিশুশিক্ষা ও “সহজপাঠ' বর্জন-বিতর্ক 
আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পরিবর্তনশীলতা। চিন্তাধারা. 

জীবন ধারণের কৌশল সবই দ্রুত পরিবনশীশ | পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার দক্ষতা এবং প্রবণতাই আধুনিক মনোধমকে 

নিয়ন্ত্রণ করছে | আধুনিক শিক্ষাও অনেকাশে প্রাচান ভাবধারা 'তাগ করে 

বর্তমান জীবনাদর্শের দ্বারা প/রচালিত হচ্ছে । 

আধুনিক শিক্ষার তাৎপয বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষাবিদগণ বলেন £ শিশুর 

জীবনব্যাপী অভজ্ঞত' সঞ্চারের প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা । এর সঙ্গে অভবাক্তি 
বারের ধারণ! ২1117091591 ০৮০91000101) ) যুকু হয়ে এই তাত্পধকে লিষ্ট 

ভিতের ওপর দাড করিয়েছে । জীবজগতে নিরন্তর এক অভিযোজনের প্রক্রয়া 

চল্ছে। পরিবেশের সঙ্গে সার্কভাবে যাদের অভিযোজন সম্ভব হযেছে, শ্তধুমাত্ 

তারাই টিকে আছে। তাই বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদ্রা বলেন যে, শিক্ষা এক 

ধরণের অভিযোজন প্রক্রিয়' । 

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যও (গয়েছে বদলে। জোর দেয়। হচ্ছে মুলত 

ব্যক্তিতান্ত্রক মতবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ওপর | ব্যক্তির বিকাশ ও 

সমাঙ্জের চাহিদা উভয়েই পাচ্ছে সমান গুকত্ব। জন ডিউই বলেছেন : শিক্ষা 
হ'ল 4১1০০০৩ 01 10177191107)5 009611070৩৯, 1৬110 10 477018 $0314- 

11260 ৮9116 (11108121 1170152560 17101৮10011] 01001161100, 

আধুনিক শিক্ষাতত শিক্ষার প্রধান তিনটি উপাদানের কথা! বলেছে । শিক্ষক, 

শিক্ষার্থী এবং পাঠক্রম | বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্বন্ধীয় 

মালোচন। অপ্র।সঙ্গিক হয়ে পডবে, তাই আমর। আলোচন। করব পাঠক্রম নিষ্নে | 

প্রাচীন ভাবধারা অন্গযায়ী সার্থক শিক্ষার পাঠঞমে থাকবে সমাজের অতীত 

অভিজ্ঞত। | শিক্ষার্থীকে মানতষের রুষ্টিমূলক মতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেয়াতেই হুবে পাঠক্রমের সার্কত। | কিন্ছু আধুনিক ব্যাখ্যানে পাঠক্রমকে 
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গতিধমী বৈশিষ্ট্য (19%)4])15 01)818১0611১015) দেয়৷ হয়েছে । প্রতোক' 

ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন থেকে শিক্ষার্থীর বর্তমান জীবন পরিবেশের 

পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনা করতে হবে । শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্প্কযুন্ত 

বিষয়ের অবতারণা করতে হবে । এমন কি আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ এও বলে 

থাকেন যে শুধুমাত্র ক৩কগুলো সংস্কৃতিমূলক বিষয় পড়লেই চলবে না১। মনরো 
বলেছেন 2 21170 00111001121)) 11015010015900 009 0116 01)110 11) 1009.11200 

101)) [91১৩৭] 1116, 1):09017. ১9০1] 900151116১১ 1970১০)1৮ ০1110] 

১171401010১, [010০01/% 410191961911911 91 0176 0016011 1806 01 00৩ 

[7)430.২ শিক্ষাবিদ আরও লেন £ উনবিংশ শতাঁবীতে পাঠক্রমের যে জীবন" 

শক্তি ছিল বি শ শতাব্ধীতে তার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীযতা নেই ।৩ 

আধুানক ।শক্ষাক্ষেত্রে পণ থেকে গ্রকত্বপূণণ শিশু।শক্ষা। শিশুকেন্দ্রিক এই 

শক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাবিদগণ [শশুশিক্ষাকে বৈজ্ঞনিক দৃষ্টিভঙ্গি এব মতাদর্শ দিঁষে 

কয়েকটি ভ।গে বিভক্ত করে |নয়েছেন। বওমান প্রবন্ধে আমরাও এই আন্তর্জাতিক 

স্বীরুতি প্রাঞ্ধ মতাদর্শের বৈশিষ্টাগুলোকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' 

বর্জন-বিতর্ক আলোচনা করণ । 

কিন্ত সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা দেখতে পাব বাংল! সাহিত্যে এব 

অবশ্যই পাঠক্রমে প্রথম সাথক শিশ্ুপাঠ্যের প্রণয়ন ঘটান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

১৮৫৫ গ্রীষ্ঠাঝে পির্ণপরিচয়ের' প্রকাশ ঘটে প্রথম । বাল অক্ষরের সঙ্গে 

প্রাথমিক পরিচয় ঘট।নোর পর শিশুকে সাহিত্য জগতে প্রবেশাধিকার দেয়ার 

দায়িত্বও পালন করেন বিদ্যাসাগর সাথকতার সঙ্গে । বাংলা সাহিতোর প্রাচুর্য- 

মণ্ডিত সংস।রে প্রবেশ করবার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতার বিকাশের বুনিয়াদি 

শিক্ষা বাংলার শিশুপ। দার্থদিন ধরে পেয়ে এসেছিলো “ব্ণপরচয়” থেকে । 

বর্ণপত্রিচয়ের পর বাংপায় সাথক শিশুপাঠ্য পুস্তক রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ । 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ধে সহজপাঠের প্রথম প্রকাশ হয়। রবান্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে 

শিশুমনে “মিলে'র প্রভাব ও উপযোগিতা অনুভব করে তীর শিশুপাঠ্য সহজপাঠে 

“মিলের প্রাধান্য রাখলেন ।৭ খেলীর ছলে বর্ণ শিক্ষার তাগিদে প্রতিটি বর্ণকে 

নিয়ে আসলেন মিণের মধ্যে । বর্ণ, বাকাকে শিশুদের উপযোগী ও মনোহারী 

করে তুলতেই তিনি ছিলেন সচেষ্ট । 
শিশুশিক্ষার সাবিক উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক তিত্তি সংক্রান্ত চিন্কাভাবন! দীর্ঘদিন 
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ধরে চলে আসছিল । বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন মহলে নানান ধরণের আলাপ 

আলোচনার পর বিদেশের মতন এদেশেও শিক্ষা্তয়ী মনোবিজ্ঞান আধুনিক 

শিশুশিক্ষার উপযুক্ত বিশ্লেষক ও পথ প্রদর্শক হয়ে উঠশ। সেই মানদত্ডেই আমর! 

এখন সহজপাঠকে আলোচনা করব । 

এই শিক্ষাবোধের বৈশিষ্ট্যগুলি হুপ, স্বাধীনতা, সক্রিয্রতাতিত্তিক শিক্ষা 
(150080107) 0)19881) 9০61105 ), ব্যক্তিকেন্দিক পাঠদান (110011012- 

11510 178907100610105 ), অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা, হজনমূলক প্রচেষ্ট। (0179801৬০ 

০7০71) শৃঙ্খলা, বাক্তিসন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ, মানবীয় সম্পর্ক এব" মনোবিষ্য।র 

প্রয়োগ । এর মধ্যে মানবীয় সম্পক এবং মনোবিগ্ঠার প্রয়োগ এই বৈশিষ্ট্য ছুটি 

প্রত্যক্ষভাবে পাঠক্রমের সঙ্গে সম্পরকযুক্ হয় বলে এদ্দের আমরা আলোচনার 

বাইরেই রাখছি । অন্ত সাতটি বৈশিষ্ট্যর নিরিখে সহজপাঠের উপযোগিতা- 

অপযোগিত বিশ্লেষণ এবং তার প্রয়োজনে বিশিষ্ট শিক্ষ“ব্দ্দের মত উদ্বীব 

করা হবে । 

ক. স্বাধীনতা 2 শিক্ষাদর্শনের যুক্তি দ্বারা সমধিত শস্তশিক্ষায় আবশ্যিক 
স্বাধীনত। দানের বিষয়টি । শিশুর মানসভূমিতে স্থপ্ত থাকা নানান ধরণের 
সম্ভাবনার পুর্ণ বিকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন শিশু পাবে প্রয়োজন'য় 

স্বাধীনতা । অপ্রকাশিত হষ্টিইচ্ছার উদ্দাপনাকে স্বারধীনতাই পাপে বাস্তবসম্মত 

আকাবু দিতে । শিক্ষাবিদ্রাঁ লেন : শিশুর মধ্যেকার স্বতঃক্ফু্ত বিকাশের 
চিন্তন প্রয়ামকে বাইরের শর্তে দিয়ে চেপে ব্রাখ! মন্চচিত। তাকে দেয়৷ 

দরকার নিজধর্মে বিকশিত হয়ে উঠবার পূর্ণ স্বযোগ। শিশু শিক্ষা স্বাভাবিক 

আগ্রহ অন্থরাগকে ঘিরে গডে উঠবে । কারণ এই আগ্রহ অন্তরাগই ভাকে সক্রিয় 

করে তুলতে সাহাষা করবে, এই ম্বাভাবিক মনোধর্নের গঠি নির্ণয় বাইরে থেকে 

করা সম্ভব ণয় | এইজন্য তাকে দিতে হবে যথোচিত স্বাপানত। | রবীন্দ্রনাথ 

বলেছেন £ প্রাণেপ্র সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে বিদ্যালাভ করা ঘায় তা 

কখনো জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। "2, অভ্যাবহ্যক-। ক্ষার 

সহিত স্বাধীনপাঠ না মিশাইলে ছেপে ভালো বয় মান্ধষ হইতে পারে না।€ 

তিনি অন্তভব করেছেন যে অত্যাবস্থাক পাঠের সঙ্গে 'সখের? পুস্তকের । যোগ্য 

মথের পুস্তকের ওপরই ভার চ'।পয়েছেন শিশুর ন্বাভ|বিক স্বতঃস্ফর্ত বিকাশের 

উপযুক্ত স্বান করে দেয়ার , প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সহজপাঠের মলাটের ওপর 
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লেখা একটি মন্তব্য "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পাঠ সমাপনের পরেই 
সহজপাঠ পঠিতবা | অর্থাৎ সহজপাঠ প্রকাশক নিজেই অন্থুভব করেছিলেন যে 
'বর্ণপরিচয়” শিশুশিক্ষার ব্যাপারে যে বুনিয়াদি দীয়িত্ব পালন করে সহজপাঠ তা 

করে না। বরং সহজপা$ বর্ণপরিচয়ের “সখের” পুস্তক হিসেবে শিশুমনবিকাশে 

সমর্থ শিশুমনের অবাধ বিচরণের স্বাধানক্ষেত হয়ে দাড়িয়েছে । ডঃ প্রভাত 

কুমার গোস্বামা মনে করেন যে, সহজপাঠ প্রথম শিক্ষার্থীর সহায়ক পাঠা 

হতে পারে, কিন্ধ মুল বই নয়। “কারণ প্রকৃতই সহজপাঠ প্রথম ভাগ দিয়ে 

শিক্ষার্থীর হাতে খড়ি দেওয়া সম্ভব নয় ।'৬ "শিশুশিক্ষ/র ভাষা” প্রবন্ধ স-কলনে 

'বর্ণপরিচয় থেকে কিশলয়” প্রবন্ধে ডঃ পবিত্র সরকার খলেন £ ধারা এটি লক্ষ্য ন। 

করে ভাষাশিক্ষা! প্রাইমার হিসাবে এ বইটিকে পাঠা করেছিলেন তাদের চিন্তার 

মধ্যে যেমন বাস্গত।জনি অসম্পূর্ণত। ছিল, তেমনি ভাষাশিশ্গণর প্রাইমার হিসাবে 
এটিকে তুলে 'দষে নতুন একটি পাঠ্য প্রণয়নের সঙ্কল্পল ঘোষণ। করায় ধারা বুবীন্- 

বিরোধ ব। পিতৃদ্রোহের স বঙ দেখে উত্তেজিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমে 

পড়েছিলেন, তাদের চিন্তাও ছিল একই রকমের অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন। অধ্যাপক 

সরকাণ “এটি বলতে সহজপাঠের মুদ্রণ সংবাদেব পৃষ্ঠায় কথিত উপরিউক্ত 
নিদেশনাম!টিকে বু'বয়েছেন | 

সহজপাঠের ম্বধানত। শিশুদেখ কতথানি উপযোগী সে বিষয়েও সংশয় গ্রকাশ 

করেছেন শ্রাসরকাপ ভাপ উপরিউলিখিত প্রবন্ধটিতে £: কয়েকটি কবিতায় 

( “কাল ছিপ ডাপ খালি”, “দিনে হই একমতো”", কত দিন ভাবে ফুল), কল্পনার 

একট্র অতিরিক্ততা ও দুরযাত্র' মাছে, ।শশু তাঁর সহযাত্রী হয় কি না 
সন্দেহ | স্বাধীনতান বিষয়ে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ মূলত শান্তিনিকেতনের 

আশ্রমিক ছাত্রদের বথ। ভেবেই লিখেছিলেন । কিন্তু উচ্চ কবিত্ববোধের এবং 

দর্শনের দ্বারা আগ্রুত পাঠগুলি আধুনিক শিশুদের নগরকেন্দ্রিক মানসিকতায় 
কতখানি উপযোগী হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ আছে । অথবা এই ধরণের কবিতা 

শিশুদের বোঝানো'র ব্যাপারেও আধুনিক শিক্ষকর। ( বুনিয়াদি শ্রেণীর ) কতথানি 

দায়িত্বশীল ও পারঙ্গম সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

খ. জক্রিয়ভাভিত্তিক শিক্ষা £ এই ধরণের শিশুশিক্ষা গ্রত্যক্ষ কমের মধ্যে 
দিয়ে পরিচালিত । শিশুকে নিক্ষিযন রেখে আধুনিক শিশুশিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে 

ণা। হাতে কলমে কাজ করা এবং তার জন্য দরকার ০101091 10001508০,- 
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এর | শিক্ষা কমিশনের ১৯৮১ সালের রিপো।ট” অনুযায়ী ১০০ জন শিশুছাত্র 

প্রাথমিক শ্রেণীতে প্রবেশ করলে ৬৩ জন পঞ্চম শ্রেণীর শেবে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে 

যায়।? এছাড়া রয়েছে আরো হাজারো শিশু, যারা উচ্চশিক্ষা দূরের কথা যুক্তি 

বোধগম্য বি্াও লাভ করতে পারে না। ম্বভাবতই এমন একট] পরিবেশে, 

বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই তত্ববিদ্যা ছেডে কর্মবিদ্ভার প্রতি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ 
প্রাথমিক শিক্ষাট্রকু পাবার পর একটা বিরাট শতাংশ প্রতাক্ষ বিদ্ভার আওতার 

বাইরে গিয়ে হাতে কলমের শিক্ষার প্রতি আসক্ত হয়। ম্মতএব মাধুনিক 

প্রাথমিক শিক্ষ। এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিশুরা ভবিষ্যতের প্রযুক্ত বিদ্যা সম্বন্ধে 

উৎসাহিত হয় । শুধু ভারতবর্ষ নয়, আজ সমস্ত পৃথবীতেই তাই সংগ্রয়ত। ভিত্তিক 

শিক্ষাদান রীতিমতন পুকত্বপূর্ণ | 

এই প্রসঙ্গে 'ষুগান্তরে” অমিতাভ চৌধুরী বশেন যে, শ্ুধুম'ত্র মৌন্্ববোধ বা 
বর্ণপরিচয়ই নয়, শিশুক!ল থেকে একট! বিজ্ঞান। মন গডে তৃলত* প্বান্দ্রনাথ চেষ্টা 

করেছেন এই গ্রন্থের সাহায্যে । বপতে বাধা হচ্ছ শ্রীচৌপুরার এই বিশ্বাসের 
যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সশয় জাগছে। দশ্যবপ্তর বর্ণনাময় কাবে।4 সঙ্গেই বিজ্ঞান 
এসেছে এখানে-__শ্রীচৌধুরী খলেছেন। কিন্ধ রবীন্দ্রনাথের কবিত্বময় ভাষ' ও 
পাঠ, যেখানে প্রকৃতির বর্ণনা মুখ, সেখানে (বজ্ঞানের আবির্ভাব কতথানি যুক্তি- 

সঙ্গত সে-বিবয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ড শুভঞ্চর চক্রৰতী বলেন, 

দেশেও শিশুদের বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসা মেটাবার নতুন নতুন উত্সাহ, দাবি দেখা 

দিয়েছে । বিশেষ করে বিজ্ঞানের পরিবর্তন এ দাবি জোরদার করছে । সহজপাঠে 

যে এই যুগের সঙ্গে পারবতিত নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিচয় অন্থপস্থিত, 

এ কথা অবশ্য স্বাকাধ | 

সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষার এ ছাড1ও রয়েছে কয়েকটি অন্গান্য বৈশিষ্ট্য । যেমন 

এই শিক্ষা হবে শিশুর স্বতঃস্কৃত কোনো 'বর্ণকেন্দ্রিক' । এবং, দ্বিত'য়ত এই 
বিশেষ কর্মটি হবে কিছু উৎপাদনভি নিক | যে কারণে একে পা হয় ভতপাদন- 
ভিভক শিক্ষাতব (৮1০9৫0011৬০ 91110010910) 1 ভৃতায়ত শিশুর ধম ইচ্ছা- 

ভি-ন্টক কিছু কর্ম নির্বাচন করতে হবে চতুর্থত এই শক্ষাতনধে 'শক্ষ। হবে 

উপজাত কল (৮ 219৫4০চ) মাহ। পঞ্চমত এতে শিশু যেন পরিপূর্ণ ্বানন্দময় 

পরেবেশে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে । 

কিন্ত সহজপাঠ-এর কোনে বৈশিষ্ট্যের ভিন্ুতেই আধুনিক শশ্বকে উৎসাহিত 
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করে না। সোমনাথ দে বলেছেন £ সহজপাঠের মধ্যে দলগত সক্রিয়তার 

কোনো স্থান নেই” । আধুনিক শিক্ষাতত্ব অন্যায় ইন্দ্িয়গুলিকে শিক্ষণের কাজে 
ব্যবহার করার যে প্রচলন আছে এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাতত্বের যে গুরুত্ব এই 

ইন্জিয় ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল, রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ তার থেকে দূরে | অথবা 

এমন কথাও মনে করা যেতে পরে যে রবীন্দ্রনাথ মহজপাঠে এই উপরে উল্লে'খত 

বৈশিষ্ট্য সমূহের গ্রতি গুক্ত্ব আবে।প কবে প্রয়োজনায় দৃষ্টি দেন নি। কিন্ত 

আধুনিক শিক্ষাতত্ব এই সমষ্টিগত উদ্যোগকে খুবই গুকত্ব দিচ্ছে শ্রীসোমন'থ 

দে তার প্রবন্ধে বলেছেন, সহজপাঠ প্রসঙ্গে “এখানে সমষ্টিগত কর্ম, উদ্যোগ, যৌথ 

প্রচেষ্টা পরিচালন ও নেতৃত্ব গঠনের যে পরিকল্পনাগুলি আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ বলে 

থাকেন, তার কোন উপাদান নেই” | 

সহজপাঠ মলত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থ। ।অন্রযায়ী চিন্তা ও মননের ওপর 

নর্ভরশীল । (কন্ত, প্রশ্ন এই যে, চিন্তা ও মননের তত্বের ওপরে নির্ভরশীল 

যে বুনিয়াদ শক্ষা 'মাদুনিক শিশু পাবে, ভবিষ্যতে বাস্তব জগতের সঙ্গে খাপ 

খাইয়ে কর্মকেন্দ্রিক 'শক্ষাজগতে প্রবেশ কববে সেখানে কি তার মননের বুনিয়াদি 

ভিটা গ্রপংপগ্র হয়ে উঠবে না/ সেখানে সহজ্পাঠের সাহিত্য ধর্মী সুক্ষ 

মনস্তান্বিক শিক্ষা তাদের কতখানি উপকারে অ।সবে বলা শক্ত । 'শহজপা$' সেই 

সমস্ত 'শশুদের ভযতো উপযুক্ত যাদের পারিবারিক পষ্টি উচ্চতর, অর্থ নৈতি 

অবস্থ| ভ।লে' এবং ভবিষ্যতে সহিতাধ্মী ও প্রভাবআশ্রিত শিক্ষালাভে সমর্থ । 

কিন্ধ এাতা শ্রেণীন 'শশুদের পক্ষে সহজপাঠ সংক্রয়তাভিত্তি্ শিক্ষা দিতে অক্ষম | 

গা শৃঙ্ালা 2 গতান্টগতিক শঙ্খপার ধারণাকে পা্বতিত করে আধুনিক 

শিক্ষাপ্যবস্থ। মুক্শৃ্খশার ওপর গুক্ত্ব আরে।প করেছে। ঘুক্ত-শৃঙ্খলা বলতে 
আমরা বুঝ, স্বওঃস্মুতভাবে শিক্ষার্থীরা আত্ম।নয়ন্থণের মাধ্যমে যে সংহতি আনে, 

তাই হ'ল শঙ্খল। ( 8 )। উল্লেখযোগ্য এ ব্ষিয়ে ববান্দ্রনাথ ঠাকুরের 

মন্তব্য £ “নটি সশোরধীনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁত খু'ত 
করার কাপুরুষতায় তার) ধিক্কার বোধ কবে" । 

আধ্ুুনক শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। শিশুশিক্ষার মূল নীতির অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য শিশুকে কতকগুলো বাঞ্ছিত আচরণ শিখতে সাহাযা কর, এব, তার 

স্বাভাবিক স্বত:শ্কু্ততার জন্ প্রয়োজন প্রাথমিক ভিত্তি থেকেই ভাষ', শব্ধ ও বাকা 

চয়নে নিদিষ্ট নিয়ম মেনে চলা । সেই নিয়মও হওয়ী। উচিত বিজ্ঞজন সমথিত 
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প্রচলিত ব্যাকরণের ধার অনুযায়ী । প্রাথমিক অবস্থায় এই সময়োপযোগী 

নিয়মগুলো আত্মস্থ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে স্বাধীনরচনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় না। 

যে কোন রচনাকেই বলিষ্ঠ করে তুলতে হলে তার 70177-কে করা উচিত বিজ্ঞান- 
সম্মত। আর 70117) তখনই বিজ্ঞানসম্মত হবে, যখন তা হবে ব্যাকরণপন্মত | 

এখন এই ব্যাকরণগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ কতখানি ভূমিকা 
পালন করছে সেই দিকে লক্ষ্য করা যাক্। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 

সময়ের সহজপাঠ রচনাকাল অর্থাৎ ১৯৩* সালের ব্যাক্রণ-এর সঙ্গে আজকের 

আশির দশকের ব্যাকরণের অনেক প্রভেদ ঘটে গেছে । অনেক নতুন শব্দ শুক 

হয়েছে বাংলার সাহিত্যভাগ্ডারে, অনেক পুরানো শব ভেঙে নতুন আকার নিয়েছে । 

শিশুরাও এর বাইরে নয় | 

শ্রীমমিতাভ মুখোপাধ্যায় সহজপাঠের বানান সংক্রান্ত বিষয়ে সময়োপযোগী 

প্রশ্ন তুলেছেন । তিনি সশ্রদ্ধভাবে সহজপাঠের বানানের অস'গতি ও বৈধম্যগুল 
উল্লেখ করেছেন আজকের শিশুদের বানান শেখা বা শেখানোর ক্ষেত্রে বিপ্রান্তির 

দৃষ্টান্ত হিসাবে ; সহজপাঠ প্রথম ভাগে খুসি ( প-৫৪ ) আর খুশী ( পৃ-৩৬ ), (ডা 

(প-৩) আর ভিঙ্গি (পৃ-») একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে । প্রথমভাগে তৈরী 

( পৃ-৪২ ) কিন্তু দ্বিতীয়ভাগে তৈরি ( পৃ-১৪, ৩১, ৩৪, ৪৪ )। দ্বিতীয়ভাগে ধুলে' 

( পৃ-২৩) প্রথমভাগে ধুলো ( প৩৬ )। প্রথমভাগে তিলখেত, তিসিখেত (পু-৩১) 

অথচ দ্বিতীয়ভাগে সর্বত্র ক্ষেত ( প-১২, ৪২)। এছাড়াও প্রথমভাগের ৪৬ পষ্টায় 

শীড়ী আর দ্বিতীপ্ুভাগে ২৮ ও ৫৬ পরষ্ঠায় শাডি। দ্বিতীয় ভাগে ২৮ পুষ্গায় 

শালিক, আবার ১৪ পষ্ঠায় শীলিখ | 

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে রবীন্দ্রনাথ “হলো” বোঝাতে 'হ'ল', “হোতো? 
বোঝাতে “হতো” এবং নিয়ো, এসো প্রভৃতি বানান ব্যবহার করেন সহজপাঠে, 

অথচ অন্য জায়গায় ( ছেলেবেলা ) তিনি লিখেছেন উদ্ধকাষু, এব” “ও'-কার বর্জন 
কবে। শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রয়োজন বৌধ করেছেন বানানের 81100177109-র 1১ 

একই প্রসঙ্গে ডঃ পবিত্র সরকার উল্লেখ করেন১১ সহজপাঠে একাধিক ধর্ণের 

সঙ্গে পরিচয় করানো হয়নি । শ্রীমতী অনিল! দেবীও বলেছেন একই কথা এবং 
এও বলেন যে বর্ণপরিচয়ের পর শ্বরচিহ্ুগুলির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় স্থাপনের জন্য 
অনিবার্ধ যে কয়েকটি পা$পর্বের দরকার ছিলো, সহঞজজপাঠে তা খুব একটা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে নি।১২ 



শ্রসরকার তার বক্তব্যের উদাহরণ ম্বরূপ য়”) “১ ড়া, 2 হি হিট ঠ 

ইত্যাদির উল্লেখ করেন । তিনি আরও বলেন যে কক্ষ-কে বিদ্যাসাগর যুক্তব্যঞন 

বলে মনে করতেন । রবীন্দ্রনাথ একথা! সমর্থন করেন, এবং যুক্তিও দেখান এই 
প্রসঙ্গে, কিন্তু সহজপাঠে কক্ষ স্থান পেয়েছে একক বর্ণের তালিকায় । শ্রঅমিতাভ 
মুখোপাধায়ের মতন তিনিও সহজপাঠ বানান সংক্রান্ত অসংগতির কথা উল্লেখ 
করেন । যেমন, ধোয়া” (€-১০) ধোৌওয়া (প-৫৫)1 গাইবে অর্থে 

'গাবে”, 'ককাসি -কাসর” অর্থে কাশি”, এব “ফৌোভা? অর্থে ফৌোডা এ বান তীকে 

বিচলিত করেছে । শ্রাসরকাপ বলেন £ “আমার বাক্তিগত ধারণা, শিশুকে বাংল। 
বাক্যের যেটা স্বাভাবিক ( 81077)011560 ) ক্রম-_-১০* অথাৎ $1)০০৫-০১)০০1- 

৬০1১-_সেটাই আগে শেখানো ভালো, যা্দ না অথবৈশিষ্ট্ের জন্য ব্যতিক্রমের 

একান্ত দরকার হয় |” তিনি উল্লেখ করেন সহজপাঠের “পাচটি বাক্যে 10%675101 

ঘটেছে, অথাহ ক্রিয়।পদ্দ কতী, কর্ম বা অধিকরণ পদ্দের আগে চলে আসছে ।, 

শিশুর [.177001501- ১১]১০-কে বলিষ্ঠ করে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষান যে শক্ত 

বাধুনির প্যাক৫্ণ অগসরণ দরকার, তার অভাব সহজপাঠে প্রবল । প্রসঙ্গত 

উল্লেখষে।গা যে শীপবিত্র সরকার সহজপাঠের অপস্করণগুপিকে নেহাতই অলম্বরণই 

বলেছেন, শিশুশিক্ষার কোনো বিশেষ দায়িত্ব তাদের নেই । পাঠের সঙ্গে তাদের 

প্রাসঙ্গিকতা প্রায় নেই বললেই চলে । 

অতএব শ্রঙ্খলার দিক থেকে সহজপাঠ আধুনিক শিশুর মনন ও বিকাশের 

কতখানি উপযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে । এই দুষ্টিভঙ্গীর নিরিখে 

সহজপাঠ ঠিক প্রয়োজনমতন সচেতন হয়ে উঠতে পারে নি, অসংগতির উপস্থিতি 

প্রকট । 

ঘ. সজনী ক্ষমতার বিকাশ : আধুনিক শিক্ষাতত্ এর গুরুত্বকে মর্ধাদা 
দেয় । ব্রবীন্দ্রনাথ স্জনশীলতার মাধ্যমে আত্মপ্রকীশের মূল নীতিকে আকরেই 

(016801$5 56176091655197 ) তীর শিক্ষানীতি ও সহজপাঠের প্রণয়ন করেন । 

সহজপাঠে শিশুদের হ্জনীক্ষমতার বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা 
আছে । সাহিত্যধমিতা এবং কবিত্ব শক্তির প্রভাব শিশুর মনে রঙীন কল্পনার জগৎ 

সষ্টি করে, যেখান থেকে তার স্বাধীন রচনার উৎসাহ আসে ন্বতং্ফৃর্তভাবে । প্ররুতির 

ঘে কাব্যময় বর্ণনা! সহজপাঠে আছে, শিশু তাতে আগ্নুত হয় । শিশুর মানমিকতাব 

সঙ্গে প্রকৃতির শ্বাভাবিক আত্মিক যোগাযোগের সেতু হয়ে দাডান রবীন্দ্রনাথ তীর 
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অন্থপম কবিতাগুলিব মাধ্যমে । প্রকৃতি থেকেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচষ 

ঘটানো হযেছে এবং ত1 থেকে শিশুমনে এক সর্বজনীন অন্রভূতির প্রকাশ ঘটে। 
সেই অন্ুভূতিই দেষ তাকে স্জনেব উত্সাহ । রবীন্দ্রনাথ বলেন £ 001141 
118৩ 0510 9001৬ 5000-0011501071১ 11710 ৮1101) 11106 ৭. (০৪) 0৪০ 

06 0০৮61 (09 29051 7105 09০9৫ (1072 016 50110011011 90170১01751 

চ01 00610 9117109৭1011610 1১ 2, 81993100001 10019 17709112176 0741) 10167 

2120 10701100 ১ 0111101179১ 91011৭7106৭) 019১৯ 10901176210 (0%1 

১০১ ১৩ প্রসঙ্গত অ মঠাভ চৌধুর। বল্নে যে, সহজপাঠে "নব জ্রনাথ অ কাব 
একার শেখ তে গি য আমদের চশ্যে দেন বাংলা প্রকাতকে 1 তিন বলেন £ 

সহজপাঠ আসলে “সচিত্র বঙ্গপরিচয় 1৯৪ কিন্তু আধুনিক শিক্ষাতত্ব গুক দে 

শিশুর খ্যবহ।রিক বা একান্ধ ঘনিষ্ঠ পরিবেশের বর্ণনা ও প্রভাবের ওপর, যে 

বক্তবা অমর জানতে পারি শ্রীপবিত্র সব+'বেব বক্তব্য থেকে । তিনি সহজপাঠেএ 

০০11001-গত স মাবদ্বতাব উল্লেখ করেন । “এতে রবান্দ্রনাথ প্রাকৃতিক চিত্র বা 

সৌন্দষেব বণন।য যতটা মানাযোগী, শিশুদের প্রিয় অভিজ্ঞতাৰ জগৎ । খেলাধুল, 

পশ্রপাখি ইত্যাপ্দ ) ল্তট উদ্পীর করেন!ন | অথবা 'সহজপা?ঠব প্রাসঙ্গিকতাষ" 

উল্লেখিত বক্তব্য “সহজপাঠেব ভাষ ও বিষষ্বপ্তকে [বিচার বলে দেখা যাবে 

অনেকক্ষেত্েই এদের মন্তর্গত' বাকা, শব্দ, শবগ্ুচ্ছ, অথাগষঙ্গ অধিকাণ্শ প্রথম 

শিক্ষার্থী শিশুর প্রাথমিক ব্যবহা।বক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয" এবং ও শুভস্কব 
চক্রৰতীও তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, “তমিজ মিঞার গকর গাডিতে যে থোকা 

রোজ সকাণে শহরে মান৩, তাবু মধ্যে আজ সম্প্রদাধগত সম্প্রাতিব আগেে। স্প্ট 

প্রতিফলনের আকাঙ্খা জেগেছে । চাকর দাসী প্রভৃতি কথাগ্তলোনু ব্যবহার 

সম্বদ্ধেও সচেতন বক্তব্য রেখেছেন । শিশুর জীবনে সম্ভাবনার বিকাশের 

প্রয়োজনে সামাজিক পরিবেশই মুখ্য । যুগের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে ভাষা; ছন্দ, 

কল্পনা, ভাব, পরিবেশ ও মানবসংশ্রব সুুপরিকলিতভাবে বিধৃত থ।কা একান্ত 

প্রয়োজনীয় । কিছ্ছু সহজপাঠের যুগের সঙ্গে আজকের যুগের বির(ট শীর্থকা 

ঘটে গেছে। পরিবঙন ঘটেছে শিশু মানসিকতাবরও। সামাজিক পরিবেশের 

আধুনিকতম বিবরণ আজ দরকার, টিভি, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, প্লেডিও, 
সিনেমা প্রতৃতিতে পুষ্ট এবং ম্যাচিওর আধুনিক শিশুর মানসিক বিকাশের 

প্রয়োজনে | দাদা কেনে পাকা আতা সাত আন] দিয়ে'--কিস্তু “আনার ০০০৫. 
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আজকের শিশুর কাছে অবাস্তব, অশ্নিতাভ চৌধুরী কটাক্ষ করলেও । ভঃ প্রভাত 

কুমার গোন্বামীও মনে করেন যে, পরিবতমান পরিবেশে পাঠাঙ্চীর পরিবর্তনও 

হওযা উচি২। হীরেণ দ।শগ্ুপ্ত প্রাথমিক পাঠাস্থচী ও সহজপা$ নামক পুস্তিকায় 

মহজপাঠের চবিত্রগ্তপির নামের বাস্তবত। সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন । মৈনি, কৌন, 
বাংল।, পনু প্রভৃতি এবং স্কানেশ নাম পাংস্তপুর, উল্ল।পাভা প্রভৃতি । তিনি বলেন 

যে, সহজপাঠে বণিত পা রপার্বিক চিদ্ধের সঙ্গে আজকের পরিবেশের বিস্তর 
পার্থক্য । তিনি বলেন, -কিন্ধ যে কথা আজ বল। দরকী সেটি আর একটু 

অন্যরকম | ওরা সমাজনদ্ন নয, ওরা পমাজের অংশই শুধু নয, গুদেরই শ্রমের 

উপর সমস্ত সমাজ দাড়িয়ে মাছে**”, কিন্তু সহজপাঠে সে ধরণের কোনো! শিক্ষা 

দেয়। নেই। তি কুমার জেলে প্রমুখের সহজপাঁঠে অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি 

উপরিউক্ত মন্তবাটি করেন । শ্রীদাশ গুণ ব্রাত্যশ্রেণীর সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ 

মধাবিনু সমাজের শিশুদের কাছেও এটি সামাজিকভাবে কতখানি আদরনীয় হযে 

উঠবে সে বিমষে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 

সামজিক প'রবেশের মানদণ্ডের বিচারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে সহজপাঠ 

প্রচীনদশী হযে পডেছে। হয়তো স্বাভ।বিক অর্থে এতে শিশুদের মানসিক বিকাশ 

ও জন ক্ষমত| পতরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, তবে অন্য অথে তা হবে কেবলই কল্পনার 

€'ন জগৎ, বাস্তবতার সঙ্গে তাব কোনে মিলই থাকবে না । 

ঙ. অভিচ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা : আমরা অ.ভজ্ঞতাতি তত" শিক্ষার কর্ম- 
কেক্জিকতার ব। ( ৮৮০] ৩৯১৩11০100৩) সন্ন্ধে আলোচনা করব শ", করব 

পাঠক্রমে এর উপযোগিতা নিয়ে । অতীত কষ্টিমলক অভিজ্ঞতাকে আধু'নক 

পাঠক্রমে পাঠপর্বে স্থান দেষাব বাপারেই আধুনিক শিক্ষার্ষদ্র" গুক্ত্ব দেন। 

এছাডা এতিহাসিব বারত্মূলক ঘটন এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 

গল্প প্রড়তি এর অন্ততৃক্ত । একে ধনী হয় জ্ঞানমূশক অভিজ্ঞতাতিত্তিক শিক্ষা । 
এতে কলা, হস্তশিল্প, সত প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটানোর 

প্রাথমক দায়িত্ব থাকে । 

সহজপাঠে এর কোনোটাই নেই । এতিহামিক বিবরণ ইত্যাদি পাঠক্রমে 

অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী বলে মনে করেন আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ । সহজপাঠের 

মধ্যে সামান্য পরিমাণে অন্ুভূতিমূলক অভিজ্ঞতার ( ০০০৪1৮০ ) পরিচয় আছে। 

চ. ব্যক্তিকেজ্দিক পাঠদান ২ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার স্বাত্থা নিষে জন্ম গ্রহ 
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করে এবং কালক্রমে নিজ বৈশিষ্ট্যের বিকাশ লাভে সচেষ্ট হয় । তার এই বাক্তি 

স্বাতন্ত্যকে পরিপূর্ণ মযাদ| দিতে হ'লে শিক্ষার্দান পদ্ধতিকেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করতে 

হবে। তাই বর্তমানে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠদীন পদ্ধতির প্রচপন দেখতে পাট 

সর্বত্র ৷ 

ব্যক্তি জীবনে উন্নতি াধন এর মূল লক্ষ্য । ব্যক্রিজীবনে উন্নত সাধন কে 
সামাজিক দায়িত্ব পালনে পারঙ্গম ব্যক্তিত্ব তৈরী করা এর উদ্দেশ্য | কিন্তু এই 

বিশেষ বৈশিষ্টাটির কয়েকটি অসংগতি আছে । ব্যক্তিম্বীতন্্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব 

দিলে ব্যক্তিতাস্্িকবাদ স্থ্ি হবার প্রভূত সম্ভাবন। থাকে । আধুনিক সমাজবিজ্ঞ,ন 

বলে আগে সমাজ পরে ব্যক্তি, এটাই হওয়া উচিৎ টজধিক ভাত্ত। সমাজ ছাড়া 

বাক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব, ব্যক্তির যাবতীয় নিরাপত্তা নির্ভরতা সমাজের জন্যাই | 

তাই শিশুশিক্ষ। এমন হওয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে শিশু সমাজক্পা।ণকর কাজে 

আত্মনিয়োগ করতে পাবে, উৎসাহ পায়। দেয়া উচিত ব্যক্তিকে সামা'জক 

প্রাণী হিসেবে শিক্ষা ০১ ৭. ১9০11 17791510051. নাহলে এই শিক্ষ। 

স্বাথপর করে তোলে, ব্যক্তিজীবনের হ্ুস্ক বিকাশকে ব্যাহত করে । সমাজের 

অতীত সংস্কৃতি ও বর্তমান কৃষ্টির সঙ্গে দরকার শিশুর আথিক যোগাযোগ, যাতে 

সে তার পারিপার্খকে চিনতে ,পারে, নিজেকে মানিয়ে শিতে পারে । বাকি 

স্বাতন্ত্রকে সময়োপযোগী ব্যক্তিসবায় পরিবতিত করতে হবে উপযুক্ত শিক্ষার 

সবার । রস বলেছেন: 8৮ 1061৮100981 ৮/০ 110৬০ 10 11011)0. 10691 001 

১০৫ ৪001759) 006 80051010606 01 91101) 0 016 20 1700 011১ 91 

5৫11026100 ০ 116 অর্থাৎ এই মতবাদ অন্রযায়; ব্ক্ভিশ্বাতন্ত্রা বলতে এমন 

কিছুকে দাড় করনে! হবে, যার পরিপূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র সমাজ পরিবেশেই 

সম্ভব | 12881 বলেছেন £ সমাজ জীবন পুষ্ট হ'পে ব্যক্তি জীবনও পুষ্ট হবে । 
কারণ ব্যক্তি সমাজেরই একজন । 

এখন লক্ষ্যণীয় সহজ্পাঠে এর কতখানি কি করা হয়েছে। সহজপাঠে আগেই 

বলেছি যে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যেকার যে আত্মিকতা তা যেন দূরেই রয়ে গেছে। 
শিশুর ব্যক্তিগত মতামত ও অশ্ুুভূতির জগৎই তাতে প্রকাশিত, কিন্তু তাতে 
সামাজিক প্রভাব পড়ে নি। এতে কি শিশুর বিকাশ ব্যাহত হয় না? আধুনিক 
শিশুর। যথেষ্ট সচেতন এবং অনুভূতিপ্রবণ | এদের যথোপযুক্ত শিক্ষ। দানের ব্যাপারে 

সহজপাঠ পিছিয়ে পড়েছে। সহজপাঠে শিক্ষার আপাত শক্ষ্যই বড় হয়ে উঠেছে, 
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সামাজিকত। প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 

ছ. ব্যক্তিসত্তার পরিপুর্ণ বিকাশ : এই তত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্য, যথাক্রমে 
শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শুণের বিকাশ | 

আগেই উল্লেখ করেছি ব্যক্তিসন্থার পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে দরকার 
যথাক্রমে জ্ঞানমূলক (5০৪101৬০)) অন্ঠভূ তিমূলক (806001%০) এবং কর্মমূলক 

(297801০) বৈশিষ্ট্য সমূহের কথা । সহজপাঠে এদের উপযুক্ত বিকাশ নেই । 
মানসিক গুণের বিকাশ, রুষ্টিমূপক | এখন কটি অথ আধুনিকতার মানদণ্ডে, 

মাগষের ক্ষমতার চর্চা, যার দ্বারা পান্সি স্বাধীনভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে সমাজের 
সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয় । জন ডিউই এ মতে বিশ্বাস করতেন | সহজ- 

পাঠ এপ উপস্থিতি নেই | 

নৈতিক এবং দার্শানক যে তব্ববোধ শিশুপায় সহজপাঠ থেকে, তাতে তার 

মান।সক বিকাশ পুর্ণ হয় ঠিকই, 'কন্ধ সামাজিক রাঁতিপন অন্ঠপস্থতি তাকে এক 
শ্বতদ্ধ করে তোলে। 

অতএব আধুনিক সম।জতাব্বিক দর্শনে উ্*জ্গ যে বৈজ্ঞাণিক শিশুশিক্ষা' তব ও 

দর্শন, প্রচালত সহজপাঠের তার সঙ্গে কোনে। সহজ সম্ম্ধ নেই । সহজপাঠ শিশু- 

মন বিকাশের উপঘুক্ত পাঠা, কিন্তু মল পাঠা হিসেবে এর সার্থকতা কমে গেছে, 

ঘুগেব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে । সহজপাঠ মূলত সাভিতোর বই, বুনিয়াদি শিক্ষার 

পক্ষে একটু জটিল এনং না ধরণের | 

এক মময়ে এবং সম্ভবত ব্বীন্দ্রনাথের সময়েও “মান্তধ' ছিল স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও 

সম্পূর্ণ মান্তষ | কিন্তু বর্তমান কালে সামাজিক ও অথ নৈতিক জটিলতা বৃদ্ধির ফলে 
শ্বতঞন ব্যন্টিত্র মার কাম্য নয়। যেহেতু আমরা মামাজিক প্রাণী এবং শিশুকে 

বর্তমানে সমাজ-সচেতন শ্বস্থ মানসিকতার মানুষ তৈরি করাই আমাদের উদ্দে্য, 

সেউ হেতু শিশুকে বওমানে শিক্ষাদান কালে বর্তমান সমাজ-চেতনাকে অস্বীকার 

করে অন্যভাবে শিক্ষাদান অন্চিত হবে । তাই আধুনিক সমাজ-চেতনার বিজ্ঞান 

অনুসরণ করে বপা যায় যে এই সমাজব্যবস্থায় স্বতগ্রভাবে কোনো সামাজিক অবদান 

(5991%] ০০07)001001190) অথব1 সামাজিক প্রতিবাদ (১০1৪1 281001905) বাখা 

সম্ভব নয় । শিশু বয়স থেকেই তাদের মনে গণ-চেতনার বোধ উপস্থিত থাকা! 

প্রয়োজনীয় । তাহ'লে শিশুরা বয়:প্রাঞ্থ হবার পর লামাজিক উন্নতি অথবা 

গাফিপতি'র জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরাক্খুখ হবে না। এই বিষয়ে 
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উল্লেখযোগ্য একটি মন্তব্য £ সতাত্রত প্রো মিথিউস, জ্ঞানভিক্ষু ফাউস্ট, আজও অ।ছেন 

জীবনে, তবে সেকালের ব্যক্তিমান্গষ একালে বপ নিয়েছে 'জনগণ' (1১১০1)1৩ ) 

নামক এক বৃহৎ শক্তির মধ্যে১৫ । অতএব শিশুকে সেই বৃহ২শক্তিণ সক্ষম অশ 

গডে তোপবার কাজ তার পাঠক্রমের । সহজপাঠ এ বিষয়ে কতখানি পপঙ্গম | 

সনদেহের অবকাশ রেখে যায়। যদিও আগেও বলেছি যে প্রবীন্তরনাথের সময়তেও 

মান্ষ ছিপ ব্যক্তি" মান্তুষ, কিন্ত পরিবতিত সমাজব্যবস্থ।য সহজপাঠ প্রকাশিত হব র 

অর্ধশতাব্ধী পরে এককালের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সচেঙণ সম্পর্ক (51)1 

011405 £612(190) যে সহজপাঠ বহন করে'ছল, সেই দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত নখ 

বতমানে । 

এবার বৈজ্ঞানিক বিঙ্লেষণের দৃষ্টিভর্গি ছেডে দেখ। যাক অগ্তদিকে | মক 

সুধু বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের প্রবক্তাই ছিপেন না, তিনি ছিপেন একজন 
সার্থক ও আদর্শ পমাজবিজ্ঞানী । সেই দিক থেকে তীকে বিচার করে আমণ। 

বলতে পারি, মার্কসের দর্শন অন্যায়ী, সমাজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমজ 

প্রাতিকারের উপাধ । পরবেশ সমাজেরই অঙ্গ । অথ যে ।শঙ্ক শবিষাতে সমাজ 

সংস্কারক না হ'পেও মমাজ-সচেতন নাগরিক তৈরি হবে, তাকে তাৰ সচেতন পর 

অঙ্গ হিসেবেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে হবে তার পরিবেশের সঙ্গে । 

আজকের শিশুরা বেশীরভাগ নগরবাসী (অর্থাৎ যাপ্া। ১০।।০০১]১ পড়াশোন 

করবে বলে ভাবে )1 ভোরের নরম আলে। অথবা দুপুর গিয়ে রিকেপ হওয়। 
প্রভৃতি অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক অনুভূতির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি । বরং তারা 
শিশু জাবনের কোমণ মানসিকতার পক্ষে অনভিপ্রেত বঢ নগর অ+ভজত।র 

কার্কশ্রের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে । এদের জীবনটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে একাধিক 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নাগরিক-প্রাপ্ত-বযন্দ অভিজ্ঞতার প্রয়াসে | মাগেকার দিনে 

শিশুরা বড হবার পথে বিস্তৃত স্থান পেত মানসিক অভিজ্ঞতা চয়নের জন্য | 

পেত একাধিক মান্তষের সঙ্গ | কিন্তু ব্তমানকালে রূপকথাও হাপিয়ে যাচ্ছে সমাজ 

থেকে । শিশুসাহিতে; একদিন “রূপকথা'র, 'াছু-দিদিমার গঞ্পে'র ছিপ বলিষ্ঠ 

স্বান। এখন আর নেই। আধুনিক শিশুর। বর. ভালোবাসে পাশ্চাতা থি পা 
অথবা বল! যায় অকারণ উত্তেজনা । আসলে এই উত্তেজনাটাতো সর্বত্রই | (দা- 

দাছুর পরিচালনার বৃহৎ সংসারের একজন ণয় আধুনিক-পাগরিক-শিশু । বেশীর 

ভাগ সংসারই ছোট ছোট :87)/৮-এ ভেডে গেছে । পারিপাশ্থিক পরিস্থিতি 
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অর্থাৎ বব -মা-দ।দা-দিদি-র ব্যবহারিক জাবন তাকে কর্পছে প্রভাবিত । গ্রাম- 

বাংলার বিস্তৃত প্রকৃতির সৌন্দধ তাব কাছে মজ্ঞাত। সহজপাঠের বর্ণনা তার 
পাশ্চাত্যধমী কল্পনার সঙ্গে মেলে না। তাব্র মানে নিশ্চয়ই এই নয় ঘষে শিশুকে 

পাশ্চাত্যধর্মী বর্ণনা পাঠক্রমে দিতে হবে। দেয়! উচিত তার পারিপাশ্থিকের 

বিশ্বাসী বর্ণনা । লেই পাবিপাশ্থিকতা থেকেই ত।ব দষ্টিকে ফেরাতে হবে গ্রাককাতিক 

বাংপার মৌন্দযেব দিকে | 'তাকে চেনাতে হবে, বোঝাতে হবে আমাদের একান্ত 

নিজস্ব বাঙাণ। কুষ্টির মূপ কথাগুলে।। সামাজিক ও এঁতহ'সিক অনুষ্ঠানগুলোর 
যথার্থ তা২পষও যেন সে বুঝতে পাবে । কিন্তু আগেই বলেছ যে সহজপাঠে 

কোনো রকমেব অন্ু্ানই বণিত নেই | 

আগে কথিত পবিঘ সরকারেব দুটো উক্তি আবার ন্মঠব্য £ ব্যবহার 

পবিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় মহজপ'ঠ | “শিশু ভাষা শেখে পবিবেশ থেকে ।' 

শশুর পাবিপাশ্বিক বথাভাষ। সম্বন্ধে (চন্তা বরুলেই দেখা যাবে দেখ'নে 

স্থ+।চপূর্ণ কথাবার্তা কম পরিবারেই পাওয। যায় । বাংলা “বিশাল জনতা এখনও 

অশিক্ষিত। শহব জাবনে অভাস্থ শিশু যেমন ত।র চারপাশে পাশ্চাত্যব্মী 

উন্তেজনামূলক ৭1215 শব্দ শুনছে, তেমনই গ্রামীণ শিশুর! অভাস্থ হচ্ছে পারিবা।রক 

সদন্তদেব আশাক্ষত (4১০৭৫০)7) ) কথাবার্তায । এখন পাঠক্রমেন সামঞ্জন্য 

তাদেব মকপকে এবটা ঘুক্দিগ্রাহা 11৭71010 এ দড স্পাতে পাবে। 

অ৩এব, মহজপাঠ বজ্জন-বিত্রক বিশ্লেষণ করে আমব। এই কথাই উপলব্ধি 

করি, পরিবতিত পাববেশে সহজপ ঠ তাব গ্র।সঙ্ষিকত' অনেকটা হাঁবিষেছে। কিন্তু 

এ কথাও সঙ। যে সহজপাঠ বাাপা [শশুদের কাছে ক্রি নির্মাণের এক অনুপম 

বই । এবং অবশ্াই এ বইটির জন্য বাডাল। ।শশঙ্বর। গববোধ করতে পাবে । প্রবোধ 

চন্ত্র সেন বলেছেন * সহজপাঠ এ বইটি হচ্ছে শিশু জ'বনে স-হ্ত্য পাঠের 

প্রথম বই? | 

এখন ।ব্ংজনেখ একমত হয়ে আখুনিক শি পাঠে।ব উপযুক্ত প্র1দঙ্গিকতা 

পূর্ণ পাঠাপুস্তকের প্রণয়নের সময় উপস্থিত । 
শপ পে পাজি পিস কি 

রবীন্দ্রনাথ রচিত “সহজপাঠ “বাতিশ'এর প্রশ্ন নিয়ে -.৯৮+ লালের শেষার্ধে 

পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধো তুমুল ঝঙড ওঠে। এবং 

ঝড় ক্রমশ একটা আন্দে।লনের ৰপ নেয। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সকার প্রাথমিক 
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শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে সিলেবাস কমিটি গঠন করেছিলেন, সেই কমিটি বর্তমান 

পরিবতিত সময় এবং সমাজমনন্কতা, শিশু মন, ভাষারীতি ইত্যাদির দিক থেকে 

বিচার বিবেচনা করে সহজপাঠের বিকল্প গ্রস্থ ঘোষণা করায় কিছু কিছু রাজ- 

নৈতিক দল ও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন । কিন্তু এই বিরুদ্ধ- 
বাদীদের প্রতিবাদে আরেকদল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন । ফলে 'পহজপাঠ' গ্রন্থটিকে রাখা-না-রাখা নিষে তুমুল হৈ টৈ শুরু হয়ে 
যায় । সহজপাঠের ব্দপে বিকল্প গ্রন্থ ঘোষণাকে ভ নীহাপ বঞ্চন বায়, সুশোভন 

সবুকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, গোপাল হালদার, বিবেকানন্দ 

মুখোপাধ্যায এবং স্থুশীপ মুখোপাধ্যায “মুড উদ্যোগ" বলে ঘোষণ। করে “অবিমিশ্র 
কারী ব্যবস্থা” থেকে সরকারকে নিরম্ত হবার আহ্বান জানান । ১৯৮০ সালের ২৩ 
অক্টোবর স্থবিনয় রাষ, হেমন্ত মুখেপাধ্যাষ, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কণিকা! বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাষা সেন, পূর্বাদাস প্রমুখ ক শিল্পীরা বিবৃতি দিয়ে 
সহজপাঠ বর্জনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান । ড. স্বকুমাব সেন, প্রম্থনাথ 

বিশী, পুতুলচন্দ্র গুধ্, মৈযেত্রী দেবী, আবু সঈদ আযুব-ও সরকারের সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হন । শাদের বিবুতিটি ১৯৮০ সালের ৪ নভেম্বর খবরের কাগজে 

প্রকাশিত হয়। শুধু বুদ্ধিজীবী নন, কিছু কিছু রাজনৈতিক দলও “সহজপাঠ' 
প্রত্যাহারের প্রতিবাদে সোচ্চার হযে ওঠে । বাজ্য কংগ্রেম ( আ)-র ততৎ্কাল'ন 

সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দীশমুক্গী সরকারের সিদ্ধান্তকে বামহঠকারিতা বলে বর্ণন 

করেন (যুগান্তর ১৯/১০ ১৯৮০ )1 কং আ)-র মত কং-ইও আন্দোলনের 

কর্মস্চী ঘোষণ! করলেন । সি পি আইও সরকারী সিদ্দীস্তের বিরোধিতা করলো | 

প্রতিবাদ জানালে! সান্তা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের রাজা কাউন্সিল, সারা 

বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ অভিভাবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমক 

শিক্ষক সমিতি । সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে আননাবাজাপ ( সহজ 

পাঠ: কঠিন কথা ২১. ১০৮০) এবং যুগান্তর পত্রিকাষ ( অনিপা৷ দেবীল্পা 

আবার ভাবুন / ৩০ ১০ ১৯০০ ) সম্পাদকীয় লেখা হলো । সহজ পাঠের পঞ্চ 

প্রবন্ধ লিখলেন কবি শবৎকুমার মুখে।পাধ্যায় ( যুগাপ্তর ২৫/১০/৮০ ); সাংবাদিক 

অমিতাত চৌধুরী (যুগান্তর ২৫ ১০/৮০), ড বিজন বিহারা ভট্রাচাষ (যুগান্তর 
৩০/১০/৮০ ) এবং ড. সুকুমার সেন (আনন্দবাজার পত্রিকা £ ৩১ ১০/১৯৮০ )। 

এদিকে সহজপাঠকে প্রত্যাহার করে নেবার সরকারি সিদ্ধান্তকে ধার! সমন 
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করে সংবাদপত্রে নিবন্ধ রচন! করেন, তাদের মধ্যে আছেন ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী 
(নতুন পাঠ্যস্চী ও সহজপাঠ সতাধুগ : ২৪ ১০ ১৯৮০), ডভ শুভংকর 

চক্রবর্তী (সহজপাঠের বিকল্প ভাষা পাঠ কি অন্যায় হবে । গণশক্তি £ ১ ১১ 

১৯৮০ ) ; অনিলা দেবী (দৈনিক বস্থমতি £ ২৮ ১১ ৮৭), এবং সোমনাথ দে 

( সহজপাঠ £ কিছু ভাবনা / গণশক্তি ২ ১১ ১৯৮০ )। এই বিতর্কের কথ! 

মনে রেখেই এই প্রবন্ধটি রচিত হযেছে । | নম্প'ণ্চ ] 

তথ্য নিদেশ 
১ শিক্ষাতত্ব ও 'শক্ষাদর্শন : হুশীপ রায় । 

২. 76%৮ 00901 00 111১017% 01 60100046101) / 1. 1৮101)109. 

৩ শিক্ষাতত্ব ও শিক্ষাদর্শন - হ্বশীল বাষ 

৪ জাবনস্থৃতি ' ববীন্দ্রনাথ ! চিত্তরঞ্জন দেব সহজ পাঠের স্থুবর্ণ জয়স্তী। 

সাপ্টাহিক দেশ | 

?. রবীন্দ্র প্রবন্ধ সকলন শিক্ষা রবান্ত্র রচনাবলী | 

৩ নতুন পাঠাস্চী ও সহজ পাঠ: ড প্রভাতকুমার গোন্বামী, সতাধুগ 

পত্রিকা, ২৪ অক্টোবর, ১৯৮* | 

৭ ভারতীয় কমিশনের চোখে শিশু শিক্ষার তাষা/ড শুভংকর চক্রবর্তী । 

গণশক্তি, ১ নভেম্বর ১৯৮০ | 

৮ সহজপাঠ : কিছু ভাবনা! সোমনাথ দে, গণশক্তি | ২ নভেম্বর ১৯৮০ | 

৪. শিশু শিক্ষার ভাষা অমিতাভ মুখোপাধ্যাঘ, প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাংলা আকাদেমি । 

১০ এ । 

১১ পর্ণ পরিচয থেকে কিশপয় / ড পবিত্র সরকার, শিশু শিক্ষার ভাষা, 

প্রবন্ধ মংকলন । 

১২ অনিলা দেবীর নিবন্ধ দৈনিক বস্থুমতি। ২৮ অক্টোবর, ১৯৮০ | 

১৩  বরবীন্দত্রনাথ । সুশীল রায় উদ্ধৃত, শিক্ষাতত ও শিক্ষাদর্শন | 

১৪ অমিতাভ চৌধুবা, যুগান্তর । ২৫/১০/১৯৮০ । 
১৫ সাহিত্য বিবেক £ 'বমল মুখোপাধায়, পূ ২১৪। 

এবং বিনা স্বর্দেশী ভাষা মেটে কি আশা দিলীপ মজুমদীর । 
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মুকুলেশ বিশ্বাস 

রবীক্-শিক্ষার্শ বনাম বিশ্বভারতী বিল 

সভাতার অগ্রগ্নে আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিকদর্শক _-আত্মান্ুসন্ধানের 

আলোক বতিকাঁ। তাই সংকটে বিপদে ও স্বপ্নে কুঠাহীনভাবে তীর কাছে 
হাত পাতি, সামনে চলার পথে চাই এগিয়ে যাওয়ার গ(তি-নির্দেশ । উনবিংশ 

শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবধে রবীন্দ্রনাথের জন্ম জাতীয় 

জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা । মূলত রবীন্দ্রনাথ কবি হওয়া সন্ধে আত্ম- 

বিকাশের সেই ভয়ংকর প্রতিকূল অবস্থায় দিয়ে তিনি দেশকে, দেশের মানুষকে 

জাতীয় জীবনে পরাধীনতার যন্ত্রণা ও বেদনাকে দেখেছিলেন সতাত্ষ্টার এক 

সর্যমানবিক অন্বভূতি নিয়ে । তাই জাতায় এবং আন্তজাতিক পরিমণ্ডণে তীর 

জীবনকালে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রধান প্রধান 

ঘটনাসমূহে ভাবনা ও কর্মের দিক থেকে তার ছিণ এক গভীর সংযাগ। এমন 

কি, দেশের বহু সংকটময় মুহুর্তে রবীন্দ্রনাথ গ্ররুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাপন করেছেন, 

যেখানে নারব থাকলেও তাকে অভিযুন্ু করার তেমন কিছু কারণ ছিল ন'। 

রবীন্দ্রনাথ পরাধীনতার গ্লানি এবং আহ্মবিকাশের স্বাধীনতাহীনভার বিরুদ্ধে বহু 

ক্ষেত্রেই প্রতিবাদী বিবেকের কণ্স্বর বহন করেছেন। ইংরেজ সরকংবের কাছে 

যা মোটেই পছন্দের ছিল না। বিশেষ করে শিক্ষার প্রশ্থে ব্রিটিশ শাসকদের 

থেকে নবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একেবারেই বিপরীতধমী । পরাধীন ভারতবর্ষে 

ইংরেজ সবুকার যখন ইণরেজী ভাষাপ প্রচপন ঘটিয়ে বাণি।জাক কারণে কেরানী 

তৈরির শিক্ষ। চালু করতে সচেষ্ট, রবীন্দ্রনাথ খন চাইছেশ এমন এক শিক্ষা 

ব্যবস্থা, যা জ্ঞানের আলোকে জাতিকে উদ্বধিত করতে পারে । 
আত্মবিকাশের সড্ায়ক সে শিক্ষার মাধ্যম নিজন্ব মাতৃভাষা । কারণ 

রব"জ্রনাথের মতে 'বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে আপন কর্পবার সর্বপ্রধান 

সহায় অ।পন ভাষা । শিক্ষার সকপ খাদ্য এ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন 

খাছ হয়” । রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছিপেন পরাধীনতার, 
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অভিশাপ মোচনে জনশিক্ষার বিকল্প কোন পথ নেই। একদ্রা রামমোহন, 

বিদ্যাসাগর, বস্কিমচন্জর প্রমুখ মনীষী কর্তৃক জাতায় জাগরণ প্রচেষ্টার নেপথ্য প্রেরণ! 

রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে উজ্জীবিত করেছিল । 

উনবিংশ শতাব্দ(র অবসান ও বিংশ শতাব্দীর প্রারস্থ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা 

চেতনায় এক বিশেষ পরিবর্তন সুচিত করে । বিগত শতাব্দীর শেষ পর্বে রোমার্টিক 

ভাব কল্পনার সঙ্গে চার নিজের মধ্যে বাস্তবের একট ছন্ব "শুর হয়। কৰি 

কোনটাকে অস্বীকার করতে পারছিলেন না। এই টানাপোডেনের দ্োলাচল 

অস্থির অবস্থায় রবান্্রনাথ প্রাচান ভাবতে? জাবনচযার প্রত আগ্রহা হনে 

ওঠেন । সরলতা ও শ্রদ্ধত।, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তার উর্ধে ওঠার নিরন্তর প্রয়াস সর্বকর্মে 

অপীমের সানিধ্য পাভের জন্য ব্যাকুলতা, নিয়ত শান্তির অনধ্যান প্রাচীন ভারত 

জীবনাদর্শের এই বৈশিশ্টা গুলির প্রতি কবি সুগভীর আকষণ অনুভন করেছিলেন | 

'তবে রবীন্দ্রনাথ ভাখনার এই সত্যতাকে প্রয়োগে দিক থেকে কাযকর করতে 

গয়ে নানাবিধ পরীক্ষ -নর।ক্ষার যুগ-ভাবনাকে অস্বাকার করতে পারেননি | 

রবীন্মনাথের কণচেতন'বু ধার। এভাবেই নতুন নতুন রূপ নিয়েছে এবং তাও 

ব্ক্তিত্বে মধো এক ইতিবাচক স্ববিরোধিতী চষ্টি করেছে। বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসে 

ফুটে উঠেছে সেই হষ্টশীল ব্যাকুলতার ছাপ । বধান্্রনাথের চিন্তা ও কমে তাই 

তিনি চির নতুনেক সন্দান” এক ব্যান্তুত্বেন অধিকার; । রবান্দ্রনাথ সর্বদাই বিশ্বাস 

করতেণ সমাজকে পগ তব দকে এগয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান শত শিক্ষা । সঙ্গত 

কারণেই শক্ষার বাপক বস্ত্র ঘটিযে সমাজ সস্কারের ইচ্ছা কবির মনে প্রবল 

থেকে প্রবলতর হযে উঠে'ছশ। এ ছাড' র।জনৈতিকভাবে যে-সব ঘটনা সংঘাত 

রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষ 'বস্তারে মনোযোগী করে, তার অন্যতম কারণ ১৮৮২ 

সালের পরবতী সমষে পাপাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতা রাষ্টগুর স্থরেক্জনাথ 

বন্দ্যোপাধায়ের 'ব্রটিশ-বরোধী আন্পোশনে গ্রেপ্তার থেকে মুক্তিলাভের পর 
ববীন্দ্রনাথ তৎকীশান বজনৈ তিক আন্দোলনে সাধারণ জনগণের প্রতাক্ষ অংশগ্রহণে 

প্রচণ্ড ুবপতা লক্ষা ক্রেন, যা কবিকে বিশেষভাবে ব্যধিত করে । ন্যাশনাল 

ফণ্ড” প্রবন্ধে রবীঞ্জণাথ ভার মনোভাব বাক্ত করেন, যার মূল কথা-_সমগ্র 

জাতিকে কথ! বলতে শেখাতে হবে । ছু" চারটি লোক ভয়ে ভয়ে কিছু কথা বললে 

চলবে না । ব্যাপক জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে । তবেই 

ত্বরাজের স্বপ্র সফল হতে পারে । কারণ সে যুগের রাজনীতি ইংলগ্ের নিয়ম- 
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তাস্ত্রিক “ও সর্বস্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল । জনম্বার্থের প্রতি উদাসীনতা ও 

জনসংযোগহীনতা, বুদ্ধিজীবীদের আন্দৌলনের চরিত্র হয়ে দীডিয়েছিল, তাদের 
আবেদন নিবেদন সর্বদাই ছিল উপরওয়ালাদের কাছে অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের 

কাছে, জনগণের কাছে নয়। তাই তাদেব ভাষার মাধামও ছিল ইংরেজী | 

কিন্তু দেশের জনগণকে সচেতন করতে হলে তা জনগণের ভাষায় হওয়া 

দরকার, বাংল! ভাষায় হওয়1 দরকার । এ কথা! রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে অনুভব 

করেন। বঙ্গ বিদ্যালয়ে ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংণায় বাঞ্ত হইয়। 

পড়ুক। ইংরেজীতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছডাইতে পারিবে না।” এই 

কথা তৎকালীন বাংলায় বিদ্যাসাগবের পরে হষতে' ব্রবীন্দনাথই প্রথম বলেন । 

“শিক্ষার হেরফের” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছুটি বিষয গুকত্বেব সঙ্গে উল্লেখ করেন : 

প্রথমত, জাতীয় জীবনযাত্রা প্রণালীর থেকে, তাব প্রবাহ থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন 

করা চলবে না । আর ছ্বিতীধত, গণশিক্ষার প্রসাবে শিক্ষার মাধাম হবে মাতৃভাষা 

এই মানসিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারীর কাঁজে সাজাদপুব, শিলাইদহ ও 

পতিসর যান, তখন অনেকগুলি জনকল্যাণমূলক কাজ হাতে নেন । কুষি স্বাস্থ্য 

সমাজ সেবার সঙ্গে শিক্ষার প্রশ্নও সেখানে বিশেষ গুক্ত পায। এ সব অঞ্চলে 
তিনি বেশ কিছু প্রথমিক ও মাধামিক বাণলা স্কুল স্থাপন করেন। ন্বনির্ভরতা 

অর্জন করে চিন্তা ৪ কর্মে গোটা! জাতিকে জাগিযে তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য । 

পরবর্তী সময়ে ১৯০১ সালে বলেন্দনাথ ঠাকুরেব মতা পর ববীন্দ্রনাথ জমিদার" 

ছেড়ে শান্তিনিকেতনে ব্রঙ্ধ বিদ্যালয়ের দাষিত্বভাব গ্রহণ কপেশ এবং শিক্ষা নিষে 

মারো বিশেষভাবে চিন্ত। ভাবন। শুক করেন। প্রাচান ভারত'য শিক্ষাৰ তত্ঙ্ঞান 

ও কর্মশিক্ষার প্রচলনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠেন । এরই ফলশ্রুতি 

শান্তিনিকেতনে কৰি কর্তৃক আশ্রম বিদ্যাপয়ের পুনর্গঠন । এ ছাডাও প্রাচীন 

ভারতের অরণ্য বিদ্যালয়ের ধারণা! কবিকে আশ্রম বিষ্যালফ গঠনে উৎসাহিত করে । 

১৯০৫ সালে কার্জনের শিক্ষাবিল, ভাষাবিচ্ছেদ ও বঙ্গভঙ্গের অভিঘাতে 

রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বুঝতে পারেন জাতীয় শিক্ষার ভার অন্যের ওপর ছেডে 

দিলে চলবে ন। জাতিকেই বহন করতে হবে। তাই বিদেশী ব্রিটিশ 
সাআজ্যবাদী শক্তির অভিপ্রায় প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে মুক্ত চিন্তা ও 'জাতীয় 
শিক্ষানীতি স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষণ-প্রণালী, সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তক 
পব কিছুই পৃথকভাবে প্রয়োগ করা দ্রকার-_-এই মৌলিক ভাবনা কবির মনে 
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উদ্দয় হয়। তাই শহর থেকে দূরে আলাদা পরিবেশে শীস্তিনিকেতন আশ্রম 
বি্যালয় স্থাপন করেন বীরভুমের কোন এক অখাত জায়গায় । রবীন্দ্রনাথ 
বারভূমের এই শুকনো ভাঙ্গ। বেছে নিয়েছিশেন তার শিক্ষানিকেতনের স্থান 
হিসাবে । কারণ এক পূবাদকে নান্নরে চত্তীদাস, কীদভায় জ্ঞানদীস, পশ্চিমে 
কেঁছুলিতে জয়দেব আর এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল বাউল আন সীওতালী স্থর। 
এখানে আকাশ মাটি ও মানুষ একই স্ত্রে গাথা । ববীন্দ্রনাথেয় আধুনিক শিক্ষার 

জীবনবিমুখ কঠ্মতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। তিনি মনে করতেন £ “শিক্ষাকে চার 

দেওয়ালের মধো আবদ্ধ রাখা যাবে পা তাকে মুক্তি দিতে হবে, ব্যপ্ধ করতে হবে-_ 

১রিদিকে প্রবহম।ন জীবনযাবার উপর আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে 1 তাই শাস্তিনিকেতনের 

আশ্রম বিগ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষাঞ্চে সর্বজনীন ও ব্যপ্ত করার আয়োজনেই 
পবীন্্রনাথ শুক করোছলেন । উৎসবে অন্ুঙ্টানে নাচে গানে নানাবিধ চারু ও 

কাক শিল্পে । ফ্সলফলানো, ঘর সাজান প্রভৃতি কায়িক শ্রমে । 

লোকায়ত সমাজেব বিশ্বাসে সংস্কারে পরিবাপ্ যে জা'বন, তাব ঠিক মাঝখানে 

তিনি স্থাপন করিলেন শান্তানকেতনের শিক্ষাপ্রণালীকে ৷ বরবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে 

বেঁচে থাকার পৃণাক্ষ 'বকাশ হুসাবে গডে তুলতে চাইলেন । লোকজীবনের 

নানাণিধ বাবহাবিক বিদ্ধা, চর ও ক।কক্লাসহ শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা 

অজনের ওপর বিশেষ গক্ত্ব দিলেন । 

শীস্তিনিকেতনে যে পাঠক্রম রবীন্দ্রনাথ প্রচলন করতে আগ্রহী ছিলেন, তার 

প্রধান বৈশিষ্টগুলি ছিপ নিম্নকপ £ 

ক. সকল প্রক বর চিত্ত এবং ইন্দ্িয়বোধের উতৎ্কর্ষ সাধনে প্রথম থেকে 

ছাত্রদ্দিগকে সাহাযা করা, যাতে তাবা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে 

পারে । 

খ আশ্রমে ও আশ্রমের বাইরে গ্রামগুলিতে যাতে ছাত্ররা পযবেক্ষণ শক্তির 

নিয়মিত বাবহার ও ফলাফল লিপিবদ্ধ করার স্থযোগ পায়, তার ওপত্র 

গুরুত্ব প্রদান, গাছপাল। পন্ত পাখিলহ। 
গ. বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলির জীবনযাত্রারপরিচয় সম্পূর্ণ করা। কৃষি, 

তীতের কাজ, কামার, কুমোর, তিলির কাজ গ্রামের যে, সকল জীবিকা 
আছে তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন কর! । 

ঘ ভিন্ন খতৃতে গ্রামে যে সকল পালা-পার্ণ অনুষ্ঠিত £হয়, তার বৈশিষ্ট্য 
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ঞ. 

ট. 

অম্পর্কে ধারণ! অর্জন ও খবর সংগ্রহ কর] । 

হিন্দু মুসলমান সওতীল গ্রাম এবং হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে 

সকল গ্রামে বাস করে, তাদের আথিক ও নৈতিক অবস্থা জানা। 

ধ্মানুষ্ঠান, ভূতপ্রেত বিশ্বাস, চিকিৎসা, জন্নমৃত্যু বিবাহের সম্বন্ধে জানা । 
গ্রামের লোকের যে সমস্ত দুংখ দুরবস্থা আছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বার! 

তার কারণ অনুসন্ধান কর] | 

শিক্ষ! ভ্রমণের ব্যবস্থা, দূরবতী অঞ্চলের অভিজ্ঞতা অজন | ম্যুজিয়মে 

রক্ষার যোগা সামগ্রী সংগ্রহ করা এবং অভিজ্ঞতর বর্ণনা! লিখে রাখা । 

ঘর তৈরি ও মেরামতের যোগ্যতা অর্জন এব” , গ্রমবাসার কাজে 

সাহায্য করা । 

ছুঁতোরের কাজ, তাতের কাজ ও বাগানের কাজ আয়ত্ব করা । 

সাবান, কালি, কাগজ প্রভৃতি বস্ত প্রস্তুত কবার ক্ষমত। অঞ্জন । 

এ ছাডা বি্ভালয়ের কর্মপ্রেরণ। তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কিছু করণীয 

ছিল--য! সমদ্িত মনোভাব ও পারম্পরিক সহযোগিত' হর পরিমণ্ডল রচনার 

অনুকুল । 
৯০ 

যেমন £ 

প্রত্যেক শিক্ষকেব দাধিত্ব অধ্যাপনা ছ।ড।ও আশ্রমেব সর্বাধিক অনুষ্ঠানে 

অংশ নেয়া | 

ছাত্রদিগকে বা? ছাত্র প্দগকে নিষে দ্ুতীবালক ব৷ দ্রতীবালিকার দল 

গঠন করা ও কুত্য অভ্যাস করানো আবশ্তিক ছিল । 

এই ভ্রতীবালকেরা যাতে গ্রামে গিয়ে মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া, কলেরা, 

ব্সন্ত ইত্যাদি মহামারীর প্রতিষেধক বাবস্থা গ্রহণে ভূমিকা পালন করে 

তার বাবস্বা করা । 

নিজের প্রতিবেশকে দর্বতোভাবে সমর্থ ও আত্মশ।সনক্ষম করে তোলাই 

যে সমস্ত দেশের স্বরাজের ভিত্তি, ছাত্রদের হাতে কলমে সেই শিক্ষা 
প্র্দান | 

আধিক অবস্থার নন্বন্ধে স্বদেশের উন্নতির ক্ষে£ে যে নব বাধা আছে, তা 

অনুশীলন করাও আবশ্যক | 

অন্ত দেশে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ এব পোকহিতকর অনুষ্ঠানে 
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কিরূপ পরাক্ষা-নিরীক্ষ। চালাচ্ছে, তার খোঁজ খবর নেওয়া । 

৭ অন্য দেশের আচার ব্যবহার ও লোকঘা। সম্বন্ধে ছাত্রদের অবজ্ঞা ও 

বিদ্ধ বুদ্ধি যাতে দূর হয়, সে সম্পরকে সতর্ক করা। 

রখীন্দ্রনাথ কর্তৃক শিক্ষা ধারার মূল কথাই হচ্ছে দেশকে জানা-_মানুষকে 

চেনা_ লে।কাগনত সমাজ ও স স্কূতিকে জানা । শাস্তিনকেতনের শিক্ষ। নীতির মধ্যে 

এই পরিচয়ই প্রধান হয়ে আত্মপ্রকাশ করে । 
পরবতী সময়ে বিশ্বভারতী প:রকল্পনায় ত। আরো ব্যাপক ও চিন্তার প্রসারতা 

নিয়ে পু'থব'র স।মনে তুলে ধরে তার সবজনীন কপ | বিশ্বভারত" বিতিন্ন উদার 

৪ উন্মুক্ত জীন ভাবনার প্রকাশ হিমাবে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সবজনীন বপ লা 

করতে প্রয়।স* হয় । বিশ্বভারতী বলতে তাই কোন ব্যক্তি, ধন বা সম্প্রদায়কে তা 

বুঝিয়ে একট আইডিয়া (14৩৫ ) হিসাবে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে । সর্ব- 

মানবিক বৈশিষ্ট্যে যার আতান্তিক চরিত্র ফটে ওঠে । ১৯১৬ লালে রবীন্দ্রনাথ 

শান্তিনিকেতনে রখীজ্্নাথকে যে পত্র পেখেন তাতে বিশ্বভারতী স্কাপনের আভাস 

মেলে । উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কর্বির মন তখন আন্দোলিত 

গ্যাশনালিজম (01100015107) যে বিশ্বশান্তির শেন কথা নয়-_একথা। 

তিনি ভার বক্তৃতার মাধামে প্রকাশ করে চপেছেন। কবি বথীন্দ্রনাথকে 

লেখেন £ “শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সুত্র করে 

তুলতে হবে-_এখানে সবজাতিক মনুষত্ব চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে-_শ্বজাতিক 

সংকীর্ণতাব ঘুগ শেষ হয়ে আসছে । ভবিষ্বতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন 

যজ্ঞের প্রতিষ্ঠ! হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন এ বোপপুরের প্রান্তরেই হবে | ১৯২৯ 

সালের অসহযোগ আন্দোলনের বাঁজনৈতিক প্রতিবেশ সামনে রেখেই তানি 

জাতীয় খিছ্যাপয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বিশ্বভারতী গভার উদ্যোগ নেন। 

যেখানে তরঙ্গ বিয়ের হিন্টু সংস্কারের সমস্ত রকম ভাবধার৷ অতিক্রম করে 

1৬100011) 1110৮198-এর সময় ঘটাবার প্রচেষ্টা নেয়া হয় । শিক্ষা গ্রণালীর 

মধ্যে ভারতীয় এঁতিহ্বের উজ্জল উত্তরাধিকার আধুনিক শিক্ষার আলোকে 
আন্তর্জাতিক ও বিশ্বমানবিকতার শিশ্তীর্ণ পটভূমিকে উদার শিক্ষারদর্শে নতুন করে 
ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশ্বভারতীর অন্যতম মূলনীতি হিসাবে 
বিদ্যা বিতরণের সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতি গ্রর্দানের চেষ্টা 

১৪৩ 



চলে। শিক্ষার এই মহৎ আদর্শ প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী 

বিশ্ববিষ্ঠালয় । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীকে 

সাধারণের জন্য উৎসর্গ করার উদ্দোশ্বে আচাধ ব্রজেন্ত্র নাথ শীলের সভাপতিত্বে 

একটা সভা হয় । সেখানে সভাপতি বলেন ঃ “বিশ্বভারতী আক্ষব্িক অর্থে আমরা 

বুঝি যে 'ভারতী” এত দিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, তিনি প্রকট হলেন । 

কিন্তু “এর মধ্যে” আর একটা ধ্বনিগত অর্থ আছে বিশ্ব ভারতের কাছে এসে 

গৌছবে- সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্ত রাগে অন্তরঞ্িত করে 

ভারতের মহাপ্রাণে অন্রপ্রাণিত করে উপস্থিত করবো । সেই ভাবেই বিশ্বভারতী 

নামের সার্থকতা আছে । সেদিন রবীক্নাথ বললেন £ “কোন জাতি যদদি' 

স্বাজাত্যের ওদ্ধত্যবশত ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই 

সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে । বিশ্বভারতীর শিক্ষা প্রস্তাবনা য় 'তাই কোন সংকীর্ণত। ও 

নিয়মের কঠোর বাধন ছিল না। প্রথম ৮/০১9০১/5-এ ঘোষণা করা 
হয়েছিল 2 1.1176 ড15৬2-031191911 15 [01 171170] 5100155. 2. 176 

৩5516]) ০01 72000০21102) ৮7111 11956 100 101906 ৮/1181505%0]1 11) 0176 

৬15%2-31191911) 1701 15 11)616 01)% ০0100211175 01 ৫691095. 3. 91010061715 

৮111] 96 20009819860 109 10119 ৪ ৫6716 ০০1১৪ ০1 ১7৫, 0711 

110616 ৮1111 ০০009 ০0710815101) 10 ৪00191 1£1181019 ? এই সময় কবির 

কাছে ধর্মচেতনা ও জীবনাণুভবের প্রতায় ধারণা-_-অনেকখানি বাস্তবধমী ও 

বলিষ্ঠ । ধর্ম তার কাছে হিন্দু, মুসলমান খুস্টানের নয়--ধর্ম মাঙ্গ্ষের এবং তা হচ্ছে 

মানব ধর্ম । তাই কবির বর্ণনায় মহামানব কোন মহাপুরুষ নয়__11)6 1৭) | 

বিশ্বভারতী ভাবনার উদয়ে যে বিচ্যাসাধনা আয়োজন করা হয়, সেখানে জাত 

পাতের কোন স্যান হয় না, তার দ্বার খুলে দেওয়া হয় সবার জন্য । 
রবীন্জনাথের শিক্ষাদর্শের আর একটা মূল কথা ছিল শিক্ষার সঙ্ষে আনন্দকে 

মিলিয়ে দেওয়া । নৈসগিক পরিবর্তনে ও বৈচিত্রে জীবনের প্রবাহকে গতিশীল 
করে তোলা । খতু বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানব প্রবৃত্তিকে বিশ্বপ্ররাতির 

বিশাল পটভূমিতে স্থাপন করে এক নান্দনিক জীবনবোধের অনুষ্ঠান ঘটানো । এই 
শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির অন্তসরণ বল। যায় না। কারণ' 

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক নি্গন্ব শিক্ষাভাবনা ছিল বর্তমান । প্রচলিত 

১৪ 



শিক্ষানীতির পকচে ববীধারাধের শিক্ষাভাবদার এখানেই খাত । জীবন 
তিজ্ঞতায় যে ক্রি বিচ্যুতি তিনি অন্য জায়গায় দেখেছিলেন- যার পীুনে 
একদিন কলকাতায় তাকে স্কুল পলাতক হুতে হয়েছিল, সেই সব ক্রটি মুক্ত বরত্তে 
চেয়েছিলেন তার শাস্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রণালীতে । তিনি বুঝেছিলেন, 
প্রচলিত শিক্ষার দ্বারা শিশু মনের কল্পনা-শক্তির বিকাশ সম্ভব নম্ব। এমন কি 

সুকুমার বৃত্তিগুলিও পুষ্ট হয় না । পঠিত বিষয় পরীক্ষার জন্য মুখস্থ হয়ে থাকে, 

সহজ বিশ্বাসে সাবলীল হয়ে উঠে না। শিশুমন শেষ পর্যন্ত এক তিক্ত অভিজ্ঞতীর 

শিকার হয়। শাস্তিনিকেতনের শিক্ষায় তাই তিনি হৃদয়হীন বন্ধনকে শিথিল 
করে দিলেন-_ প্রকৃতির অফুরন্ত পটভূমিতে । খত বৈচিত্র্ে শিশুমন স্থাপিত 
হল। কবি তাদের জন্য গান রচন। করলেন । বর্ষা বসন্তের উৎসব আয়োজন 

করলেন। অভিপয়ে উৎসবে শিক্ষা সঙ্গীত হয়ে উঠলো । রবীন্দ্রনাথ খেল! ও 

কাজের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন শিক্ষার পাঠক্রমে । এইভাবে “৮/০1% 10 
চ৫৪০20100”কে ৬$ ০:10 00 1০” বপাস্তর ঘটালেন । *মোধের যেন থেল। 

তেমনি যে কাজ” এই মনৌভাব ফুটে উঠলে! শিক্ষার অঙ্গনে । তাই শান্তিনিকেতন 

স্ঙির পরবতী সময় রবীন্দ্রনাথ যে নাটকগুলি লেখেন, তাপ অনেকগুলিই প্ররৃতি- 

নির্ভর শিশুদের অভিনয়ের উপযোগী | শারদোৎসব, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাস্তনী 
তার মধ্যে অন্যতম । এই নাটকের মধ্যে অচলায়তনকে গ্রীক্ষের, ডাকঘরকে 

হেমস্তের বাতঠাবহরূপে ব্যাখ্যা করা চলে । 

তবে রবীন্দ্রনাথ যদিও মনেপ্রাণে স্বাধীন ও সুস্থ শিক্ষানীতির পক্ষপাতি ছিলেন 
কিন্তু আর্থ-নাম!জিক পটভূমি তাকে এই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে দেয়নি । শিক্ষারদ্শ- 

বিয়োধী কিছু ঝোকের সাথে আপ করতে হয়েছে! মধ্যবিত্ত মানসিকতার 

চাপে তিনি পবীক্ষাপদ্ধতি মেনে নিতে বাধা হন। এ ক্ষেত্রে কলকাতা 

বিশ্ববিষ্ালয্বের অনুমোদন লাভের শর হিনাবে তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের কথ। চিন্তা করে ইংব্রেজী শিক্ষার়ও গুরুত্ব দিতে 
হয় । নবীন্দ্রনাথের কাছে এটা একটা বেদনার কারণ ছিল । 

শীস্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার গ্রথম থেকেই কবি ছাত্রদের মধো একটা আত্মকর্তৃত্ব- 

বোধ স্যট্টির চেষ্টা কৰেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা! সাধনার ক্ষেতে সকলেই 

লমান, একে অন্ধের সহায়ক বন্ধু । শিক্ষক ছাত্র সকলেই সমমধাদায় শিক্ষায়তল 
গড়ে তুলবেন, এটাই ছিল রবীন্দ্রনাধের কাছে কাম্য । কবি তাই শাস্তিনিকেজনের 
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পাম! বাবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাজদের আধাফর্ৃত্বের অবকাশ গ্রীন 

করে অক্ষম কলহপ্রয়তার দ্বণাতা৷ থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব 

আরোপ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতৈন £ নালিশ যেখানে কথায় কথায় মুখর 

হয়ে উঠে, সেখ।নে সঞ্চিত থাকে নিজেরই গজ্জার কারণ। তাই ছাত্রদের তিনি 

আত্মসন্মানবোধ ও স্বাধীন এবং উন্নতচেতন1 বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিতে আগ্রহী 
ছিলেন । ১৯১৩ সাঁলে রবীজ্জনাথ ছাত্ররাজক শাসনপ্রণালীর অপরিসীম গুরুত্বের 
কথা সম্তোষচন্দ্র মজুমদারকে গেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন । সেখানে তিনি 
বলেছেন £ “ছাত্রর। যাতে নিজের চেষ্টাঘ সমস্ত কর্মকে প্রণালীবন্ধ করে তুলতে পারে 

সেই দ্বিকে তাদ্দের উৎসাহিত কোরো." | এ সন্বদ্ধে তোমর। মনে কোন সংকোচ 

রেখো! না। এই ছাত্ররাজ শাসনপ্রণালী যদি তোমরা পাকা করে তুলতে পার তবে 
সে একট! মন্ত জিনিস হবে ।” ব্রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা খুব দুচম্ল ছিল যে, তরুণ 

কিশোর যুবকেরা সাধারণভাবে উদ্দার মনের অধিকারী | তাদের সাথে ঠিক মতো 
ব্যবহার করলে এবং দায়িত্ব অর্পণ করলে তার] তা আস্তরিকতার সঙ্গে পালন করার 

চেষ্টা করে । কখনই যা খুনী তাই করতে পীরে না। শাস্তিনিকেতনের শিক্ষা, শিক্ষণ 

ও বিগ্ঠালয় পরিচালনায় তাই তিনি ছাত্রদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন । রবীন্দ্রনাথ 

বলতেন ঃ ছাত্রদ্দিগকে যার! শ্রদ্ধা করতে পারে না, ছাত্রদের কাছ থেকে তাব। ভক্তি 

পাবার উপযোগী নয় । ছাত্রদের কঠোর অন্ুশাসনের মধ্যে রাখারও তিনি ছিলেন 
ঘোরতর বিরোধী । তাই ছাত্রদের যারা কডা শাসনের জালে পা থেকে মাথা 

পর্যন্ত বেঁধে কে'লতে চান, তাদের লতর্ক করে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “জেলখানার 

কয়েদি নিয়মের গডবড করিলে তাকে কড] শাসন করিতে কারও বাধে না। কেননা 

তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখ! হয়, মানুষ বলিয়া ণয়।-.-কিন্তু ছাত্রদের জেলের 

কষ্জেদি ভাবতে পারি না। আমর। জানি তাহাদিগকে মাহষ করিয়া তুলিতে 
হইবে । এ কথা বিস্থৃত হওয়! সামাজিক অপরাধ । 

রবীন্জনাথের এই আবেদন আজ বিশ্বতারতীতে চরমভাবে উপেক্ষিত হঠেছ। 

শজ্জাহীন ম্প্যায় ও উদ্ধত্যে তাকে বাতিগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। লাম্প্রতিক 
বিশ্বভারতী বিলে (১৯৮৪) বিশ্ব ভারতীর ভাবমুতিকে আইনের 
থিরে ফেল] হয়েছে । 'ছাত্ররাজক শাসনপ্রণালীর” গোট। প্রেক্ষিত অস্বীঞ্চার 
করা হয়েছে এই বিলের বিভিন্ন ধারায়, যার মাধামে রবীন্দ্রনাথের 

শিক্ষাদদর্শকে করা হয়েছে শৃঙ্ঘলিত। এই পদক্ষেপ সমস্ত গণতান্ত্রিক এঁতিস্কে 
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ধ্বংস করে এককেন্দ্রীক ঝেৌঁকের প্রকাশ ঘটিয়েছে নগ্রভাবে। এই আইনে 
'নামমাত্র ছাত্রদের কিছু অধিকারের কথা বল্পেও তাঁকে অস্বীকার করার সর্বময় 

ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখ! হয়েছে কর্তৃপক্ষের তথা উপাচার্ষের হাতে। 
গণতাপ্ত্রিক নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্ব সর্বস্তরে খারিজ করে দেয়া হয়েছে 

এই বিলে । কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের কিছু মতামত ও নুপারিশের অধিকারের 
কথা স্বীকার করা হলেও যাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হবে তারা সকলেই কর্তৃপক্ষের 
মনোনীত হবেন। যে ০579০011565 0010171616৩ সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক 

নংস্থা, সেখানে ছাত্র অধ্য।পক বা কর্মী কারুরই প্রত্যক্ষ নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্ব 
থাকবে না। বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষরা বয়সের অভিজ্ঞতারভিত্তিতে মনোনীত 
হবেন। আর ৩ জন অধ্যাপক ও 918101169-র ভিত্তিতে এই কমিটিতে আসতে 

পারবেন । সংশোধিত আইনের ১০*নং ধারায় স্পষ্ট করে তার উল্লেখ রয়েছে 
(৮). 1010056 0515009 00 ৮০ ০16065৫ 0% 010 98177590 (59910) 0] 

9101011895 105 17161110515) 710116 01 %/1)011 519]| ০৩ 01) 90191956 01 

03100000101 006 81115613115-- (0886 42). 0০০/1-এও ছাত্রদের প্রত্যক্ষ 

নির্বাচনভিত্তিক কোন প্রতিনিধিত্বের স্থযোগ রাখা হয়নি । 44১০০৫67710 
৩০)০11-এ দুইজন ছাত্র 4১11 10100 09/০1079776701 ০ 7615008110-সম্পন্ 

ছান্ধ মনোনীত হতে পারবে । ফলে একথ! বুঝতে কোন অন্থবিধে নেই যে, সমস্ত 

স্তরের নীতিনির্ধারক সদশ্র! কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় মনোনীত হবেন এবং তাদেরই 

ইচ্ছায় কাধ পরিচালনায় বাধ্য থাকবেন। 
901901115 00971011 সম্পর্কে বলা হয়েছে : এটিও কোন ছাত্রদের নিাচনের 

মাধ্যমে তৈরি হবে না। কেবলমাত্র কৃতি ছাত্রদের দ্বার গঠিত হবে| বছরে অস্তত 
একবার এরা বসবে । ভাদের কার্কর তেমন কোন ক্ষমতা দেওয়। হবে না। 

কেবল কিছু পরামর্শ এর। দিতে পারবে । কর্তৃপক্ষ তা মেনে ন৷ নিলে নে ব্যাপারেও 

তাদের করণীয় তেমন কিছু থাকৰে না। এই আইনে উল্লেখ আছে £ 7 

চ070110175 01 0115 9190170 09801] 911211 06 10179006 511220511010১ 

(0 011 ৪0010011906 8010110711165 01 176 00161510107 15891010006 

[00219170 06 9104155, 560060 ৮1610016804 1116 11906615 01 

1710001057)05 00116841010 016 ৮/0110106 ০ 10176 07015015101 

89170] 82704 5001: 90082650107) 50811 ৮ 01800 00 616 09585 ০ 
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900059905 ০6 091010719, বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা্র্শ ও তীর নীতির 

বিরুদ্ধে নতুন সংশোধিত আইনে যে জেহাদ ঘোষণ। করা হয়েছে, অপমানিত 
ছাত্রসমাজ ভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সৌচ্চার, উত্তীল। বর্তমান কর্তৃপক্ষ সে কারণে 

ভীষণ উদ্বিগ্রও বটে | আর এ উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাই কর্তৃপক্ষ 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শাস্তি ও শৃঙ্ধল| রক্ষার নামে নিরাপত্তা বাহিনী বা মি, আর, পি-র 
আশ্ররয়প্রার্থী। একদা নিসর্গের লীলাভূমি উদার নীল আকাশ ঘেরা! সবুজ 
হ্ামলের প্রাপপ্রবাহে নজীব দেশীয় এবং আন্তজাতিক সংহতির প্রতীক 

রবীন্্রনাথের স্বপ্ন ও কর্মসাধনার উতৎসভূমি শান্তিনিকেতনে প্রায়ই শোনা যায় 

সি, আর, পি'র বুটের আওয়াজ | বেয়নেটের চেয়ে ধারালো গণতন্ত্র হত্যার নতুন 

নতুন ফরমান । রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও শিক্ষাদর্শের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ জাতীয় 

বিবেকের কণরোধের নামান্তর | রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তাতে তাঁর 

প্রতিকৃতি সামনে রেখে অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার এই ষডযন্ত্রের বিকছে' আমর! যদি 

সহমকঠে ধিক্কার জানাতে না পারি, ইতিহাস আমাদের ক্ষম' কববে নী । আমরা 

নিজের কাছেও হব আত্মগ্রতারণার দায়ে অপরাধী । 

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান উপাচাষ এক বিবৃতিতে বলেছেন £ 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে যথেচ্ছভাবে দৌকান, বাড়ি, ভিডিও 

সেপ্টার ইত্যাদি গজিয়ে ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্ধিগ্রবোধ করছেন । এ 

ব্যাপারে অবিলম্বে যদি কার্ধকর ব্যবস্থা ন। নেওয়া হয়, তা হলে বিশ্বভারতীর এতিস্থ 
ও শাস্তিশঙ্খলা বিজ্রিত হবে । সাংবাদিক বৈঠকে উপাচাষ উদ্বেগের সঙ্গে বলেন £ 

বর্তমানে যে-ভাবে জমি নিয়ে ফাটকা চলছে, তা চলতে থাকলে বিশ্বভারতীর 

অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পডবে ( আনন্দবাজার ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ )। এই হচ্ছে 

বর্তমান বিশ্বভারতীর ভেতর ও বাইরের চেহারা । এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অবস্থা 

কি এক দিনে তৈরি হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে কি কর্তৃপক্ষের কোন ভূমিকা! ছিশ না? 

এ ব্যাপারে তাদের কি কোন প্রশ্রয় নেই? কিন্তু ছাত্র এবং কর্মীদের শাসনে তো৷ 
তীরা দি, আর, পি ডাকার শৈথিল্য দেখান না । স্বাভাবিক পপ 

আল! অসঙ্গত নয় যে, এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনার পেছনে বিশ্বভারতী কর্তাক্ষের 

হয়তে। ছায়াপখে পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে । আমরা জানি না এর পরিনতি 'আরো 
ভয়াবহ রূপে নেবে এবং কে এর জন্ত দায়ী থাকবে । দ্নেশের সমস্ত রবীন্প্রেমিক 
শিক্ষানুরাগী গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পর্ন মানুষকে তাই তাবনার ক্ষেত্রে এই দাসত্ব 
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এড়িয়ে গেলে চলবে না । 

গাজা ০জনঠউ্ত প আ+ 

সহায়ক রচনাপজী 

১ ভারতে জাতীয়তা ও আস্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড) : 
নেপাল মজুমদার । 

পুরানে! সেই দিনের কথা £ প্রমথ নাথ বিশী। 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা £ প্রবোধ চন্দ্র সেন । 

আমি তোমাদেরই লোক £ ১২৫তম ব্রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রভারতী 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য । 

একতান গবেষণা পত্র, রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবাষিকী স্মারক সংকলন । 
বিশ্বভারতী নতুন নংশোধিত আইন ( ১৯৮৪) 

রবীন্দ্রশিক্ষারদর্শ : রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ভাবনা ও বর্তমান রূপ : নেপাল 

মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা । 

1. 16, 15117110151-911906 9211৭ 

01, 10. 3. 71107161060 : 1200004,000 007 17001115595 ১ 4৯ 909৫9 

01160009019191 01070109110 67061171600 01 [২8010191090 

9০1৪, 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রয়াস £ একটি সমীক্ষা । সলিল বন্দ্যোপাধ্যাক্স । 
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গুভংকর চক্রবর্তী 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয় শিক্ষানীতি 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরবী এতিহ্থ। রবীন্দ্র ধতিহর অর্থ তার স্ৃষ্টিকর্ধ কী 

পরিমাণ বর্তমানের সেবা করতে সক্ষম, তার পরিমাপ কর] | এই সেবাধোগ্যতা 
যেদিন রবীন্দ্রনাথ হারাবেন, সেদিন তিনি এঁতিহু না হয়ে অতীতের মূল্যবান 

সামগ্রীতে পরিণত হবেন। কিন্তু আজও তিনি সে সেবাযোগ্যতা হারাননি 
বলেই রবীন্দ্রশিক্ষা চিন্তার আলোকে ভারতের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির স্বরূপ 
বিচার কর! যাবে। 

সম্তানের পক্ষে, সমাজ ও দেশের পক্ষে শিক্ষার একটা ষুগাস্তকানী 
হিতকরতার ভূমিকা রয়েছে। ববীন্দ্রশিক্ষা চিন্তার এই কল্যাণকরতা 

পরিমাপক যন্ত্ত্বূপ। রবীন্দ্রশিক্ষাচিস্ত। প্রয়োগ করে যে কোনো শিক্ষানীতি ও 

শিক্ষাবিধির ভেতরটা দেখা যাবে এবং সহজে বিচার করে দেখানে! যাবে উক্ত 

শিক্ষাচি্তা ও শিক্ষাপ্রণালী লম্তান ও দেশের পক্ষে হিতকর, কি ক্ষতিকর। 
লোকসভায় ও রাজ্যসভায় সন্ভ পাশ হওয়া শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতির ক্ষেত্রে 

রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্ত। প্রয়োগ কবে দেখা যেতে পারে। 

প্রথম প্রয়োগ £ বড়ো জইভিয়। ও তার বূপায়ণ 
বড়ো একটা আইডিয়া ও তার রূপায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা 

বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি মনে করতেন £ আইডিয়া যত বড়োই হউক, 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একট নিদি্ই সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হসক্ষেপ 

করিতে হইবে। তাহা। ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চালিবে 

না।১ যেখানেই লঙ্ঘন করা হয়েছে, আইডিয়া! 'খ্যান করা নেশা কর! [মাত্র 

হয়ে উঠেছে। এই প্রাজ্ঞ উপলোন্ধি প্রয়োগ করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির 
্বরূপ বিচার করা যাবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন দণ্ড কর্তৃক এপ্রিল, ১৯৮৬ 
উপস্থাপনায়” 8810051] 7201109 ০00. [87 568৮101।) 1986---4. 0:958068- 

91০০--শিক্ষার উদ্েত্য ও লক্ষ সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে তা খুবই বড়ে! আইডিয়া, 

২ ৫ 



অভিনব সংকর, উল্জজাল সবিচ্ছা। যেমন সকলের জন্য শিক্ষার কথা, সমাঙ্ছ- 
তম্্ের লক্ষ্যের কথা বল! হয়েছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈজ্ঞানিক 
দৃটিভঙগী , জাতীয় একা ইত্যাদি বড়ো সব আইডিয়া রয়েছে--8619981 

0915981070১ 80197761509 682091 &00 10097090097968 01 10100 8&06. 

৪816 67098 10781092188 656 80919 01 50018511900) ৪900188) 8800 

890900%0ড৭ এসব উদ্দেস্ত ঠিকই আছে। এ নিয়ে কারও মতভেদ 

নেই, কেউ বিতর্ক করবেন না। এসব আইডিয়া কার্ধকর ক্রা হুলে 
সম্তান বর্তমান যুগের শিক্ষার অননব্থে মানুষ হয়ে উঠবে । দলমত নিধিশেষে 

দেশবাসী মাজ্েই আমকা তা চাই। কিন্তু এই সব উজ্জল আইডিয়াকে 

রূপাফিত করা যাবে কী উপায়ে-_শিক্ষা বিষয়ে এই জাতীয় নীতিতে 

ত1 বাস্তবিকভাবে ও স্থনিদিষক্ধপে দেখানো হলো না। তার কোনে! 

উপলবিই সরকারের আছে বলে নিশ্চিন্ত হতে পার! গেল ন1। একটা উদাহরণ 

দেয়া যাক। 

আমাদের শিক্ষানীতিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের সদিচ্ছা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে 

সমাজতন্ত্রের আইডিয়াটা! কি? কীভাবে এই আইডিয়াকে বাস্তবে ঝ্কপ দেয়া 

হয়? সমাজতান্ত্রিক আইডিয়া হলে! এই স্বন্দর উপলব্ধি যে, শিক্ষার যাবতীয় 

স্থফলকে দেশের সকল মানুষের কাছে সহজপ্রাপ্য কর! হবে। শিক্ষার আলে। 

একাধশের ওপর পঙবে, আরেক অংশে লাগবে পূর্ণগ্রহণ--মে তো! জাতির 

জীবনে ছআত্মাবচ্ছেদের অভিশাপ । অগ্রসর শিক্ষা দিয়ে জনগণের শিক্ষা- 

সংস্কতি-বিজ্ঞান চেতনার মান নিরস্তর উন্নত করা হবে। এই পথেই দেশের 

জনগণ ভাদের প্রতিভা ও দক্ষতাকে উতৎকর্য বিকশিত করতে পারবে । কোন্ 

দিদি ক্ষেত্রে হস্বক্ষেপ করে সমাজতান্ত্রিক দেশ এই বড়ো আইভিয়াকে কার্ধে 

কূপ দিতে পেরেছে? সে হলো, শিক্ষার লক্ষ্যকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন 

কাঠামো, উৎপাদন পরিকল্পনা] ও অর্থ নৈতিক দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে 

যু্ক করে দিয়ে । রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার আইডিয়ার এই উপলব্ধি 
ও তার কজপায়নের এই কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে উচ্ছসিত হয়েছিলেন । 

বর্বর জার্মান নাজি আক্রমণে চারটা! বছর ধরে (১৯৪১-৪৫ ) সোভিদ্কেত 

রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাকে তছনছ করেছে, দেড়কোটি ছাত্রের ৮২ হাত্বার স্ুল 
ধ্বংস করেছে, ৩৩৪টি উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র খুডিয়ে দিয়েছে, গণিত শিক্ষক ও হাজার 
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হাজার ছাজকে হত্যা করেছে। এই যরুধ্বংসভূপ সরিষ্ধে পরবর্তী ছুই দশকের 
যাখার ১৯৭ সালের মধ্যে সে দেশ আবার সকলকে শিক্ষার সীমার মধ্যে 

এনেছে, শিক্ষিতের হার তুলেছে পুরুষের মধ্য ৯৯.৮ শতাংশ, নারীদের মধ্যে 
৯.৭ শতাংশে । এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে শিক্ষার মহৎ আইডিয়াকে 
বাবে রূপ দেবার নির্দিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেতে হস্তক্ষেপ করেই। ববীন্ত্রনাথ 
লক্ষ্য করেছেন বড়ো! আইডিয়া ও তাব কবপায়ণের মধ্যে সর্বদা এই নিবিভ 
প্রকল্প দরকার । 

কিন্ত আমাদের এই সম্পাশ হওয়া শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতিতে সমাজ- 

তন্ত্রের কথা বলা হলো, অথচ সমাজতাস্ত্রিক্ষ অর্থনীতি দূরের কথা, উৎপাদন 
কাঠামো ও পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যকে যুক্ত করে দেবার কোনো স্থনিদি্ 
কথা কোথাও বল! হলে! না । সমাঞ্জতস্ত্রের লক্ষ্য লেখা হলো অথচ শিক্ষাকে 

সকল দেশবাসীর কাছে সহজপ্রাপ্য করার ও জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান 

চেতনার মান উন্নত করার কোনে। নিশ্চয়তা দেয়া! হলো না। সকলের জন্ত 

শিক্ষা 408: 2861009] 010198158 19 61080 90009561010 81900.10. 209%1 

9৫508610060: &1]”৬ ঘোষণ। করা হলো, কিন্তু কীভাবে ভারতের সকল ঘরে 

শিক্ষার ফসল উঠবে তার নির্দিষ্ট কোনে! পরিকল্পনা রাখা হলো না। শিক্ষা 

বাবস্বাকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা! করা হলো--1)9 10817) 65৪ 1৪ 8০ 
56:90881590 859 10889 01 6109 10$150010) 10191) 10016106 60001 10811187 

ছি 808 &070 01 656 69060. 10008]]5 10910769706 19 60 885 81096 

815085 86 8089 6000 01 609 0182010 815 80007066105 10686 170 6006 

সা0:10.$ লক্দ লক্ষ ম্বদেশবাসীর বসতি জুডে বিস্তৃত পিরামিডের গোড়াটা 

যজবৃত করার কথা বল! হলে কিন্তু কীভাবে ত1 কর! হবে, বলা৷ হলো না৯ এর 
জন্ঠ অর্থবরাদ্দ হলে! না, পরিকল্পনা হলো! না। সে দায়িত্ব ভবিম্যাতের ফ্লাছে 
রেখে বল! হলো! শিক্ষা সংক্রান্ত সমশ্ঠার সমাধানের উত্তর বাষ্্রকেই খুজে !বার 
করতে হর্ব-::8৪ 10. 656 6589 01 01267 ভা:98৪ 01 0656101000606/ 8006 

158107:5] 109 6০ £00 168 0দাছে 08915 60 609 02010192025 ৪011 1006 

7880688008.€ কিন্ত বড়োই আশ্চর্ষের পিরামিডের শিখরে যার! থাঁকবে 

তাদের দুনিয়ার সেবা সন্তানদের সমকক্ষ ফরে তোলায় পরিকল্পন। চুরাত্ কর! 

হলো এবং কীভাবে সে পরিষল্পনাঙ্ষে বাসবে কূপ দেওয়! যায় তার জন্ত ছক 
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কাটা, 'অর্থ বরাদা লব করা হলো । অবৈতনিক ও আবাসিক আদর্শ নরোধয় 
বিদ্কালয় স্থাপন করে এই আইডিয়! সফল করতে সরকার এতো! উৎসাহী হলে! 
যে শিক্ষার দলিল লোকসভায় পেশ করার আগেই এ বিষয়ে কাঞ্জ শুরু করে 
দিল। এ ঘটনা সমাজতান্ত্রিক উপলব্ধি নন্ব, সমাজতান্ত্রিক আইডিয়ার ঘোর 
বিপরীত। অথচ শিক্ষানীতিতে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য, সকলকে শিক্ষা দেবার 

লক্ষ্য--এসব আইডিয়া বাখ। হলো! | রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তার বিচারে একপ 

আইভিস্বা হলে! ওপর সাজ, ওপর চাল, কথার কথা-_সমাঞতস্তের ধ্যান ও নেশা। 
ত্বদেশবাসীর সঙ্গে ছলনা । এহলো শিক্ষার অসাম্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো 

জাতিভেদ, শ্রেনীতে শ্রেনীতে অস্পৃশ্ঠত! | এর ফল বিষময়। 

দ্বিতর্নবার প্রয়োগ £ শিক্ষার বিস্তার 
রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে শিক্ষার বিস্তারের পক্ষে বলে গিয়েছেন । শিক্ষার 

প্রসঙ্গ উঠলেই, কখনও প্রসঙ্গ টেনে এনে বারংবার বলেছেন £ আধুনিক কালের 
নতুন শিক্ষার যে আবির্ভাব তার প্রবাহ যেন সর্বজনীন দেশের অভিমুখে বইতে 
থাকে; সাধারণের ঘাটে ঘাটে যেন প্রবাহিত হয় সে ধার1। মৃত্যুর একবছর 
আগেও ১৯৪০ সালের ৬ ফেব্রুগারি শ্রীনিকেতনের বাধিক উৎসবে ভাষণ 

দিয়েছেন £ যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন " সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে 

প্রবাহিত করতে হবে। “বিদ্যা মনুস্তত্ব লাভের উপায় বিগ্যালাভে মানৰ- 

মাঝ্জেরই সহজাত অধিকার ।”৬ পরাধাঁন দেশের শিক্ষা সংকোচনের মুখে দাড়িয়ে 
দানি করেছেন, বিস্তার প্রসান্বে ষে প্রাচীর বাধা রয়েছে তা ভাঙতে হুবে। 

“যেমন করিয়া হউক আমাদের দেশে বিদ্যাক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতে হইবে। 
*ক্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে ।9 

বাশি] ভ্রমণমকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন, রাশিয়াব শ্ীবৃদ্ধি ও শক্তি নিহিত 

রয়েছে প্রাচীর ভেঙে সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে । নিবিড় 

আবেগে বাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন £ আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন 

আর্ধসভ্যতার & প্রাচীন ভূমির (ভারতবর্ষের) সব মান্য শিক্ষা ও সাম্যের 

মহ্থানীর্বাদ লাভ করবেন 1৮ কবিবিশ্বাস করতেন : *অশিক্ষা মন জড়তাপ্রাগ্ 

কয, প্রবঞ্চিত, পীড়িত হুয়'। শিক্ষার মহাশীর্বাদ পেলে ভারতের 'যুগ যুগ ধরে 

শৃঙ্ঘলিত গণমানসের মুক্তি” ঘটবে; দেশবাসীর অবিস্তা দুর হবে, চিত্বে আলে! 
আসবে, নিজ্বের ওপর হদেশবাশীর শ্রদ্ধা জাগবে, আত্মবিশ্বাস আসবে । এই 
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জঠই শিক্ষা সফলের কাছে পৌঁছে ছিতে হবে। সম্তিদার়িক হানাইানির অন্তত 
কাধ হিসেবে তিনি দেঁথিকেছেদ অধিক্ষাঞ্ক আত্গানিকে। খাজ হিন্দু 

সুসলমানে যে একটা লক্জাজনফ আভাাড়ি দেশফে জাখ্বঘাতে প্রবৃত্ত করছে, 

তীর মৃজেও আছে সর্ধদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অঙ্গষ্্ী এই অশিক্ষিত অবুদ্ধির 
সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙার কাজে চর লাগিয়েছে , আত্মীয়কে 

তৃলেছে শক্র করে, বিধাতাকে করছৈ আমাদের বিপক্ষে ।'৯ 
শিক্ষা বিশ্বীরৈর ক্ষেত্রে রবীন্রনাথের এই ভাবনার আলোকে নয়াশিক্ষা- 

নীতি শিক্ষাবিশ্তারের আইডিয়া কতদূর আস্তরিক ও বাস্তবিক, বিচার করা 
যেতে পারে। ম্বাধীনত! লাভের সঙ্গে শিক্ষাদানের ভার নিজেদের ভাতে গ্রহণ 

করার স্থযোগ যখন এলো, শিক্ষার প্রসারের পথে প্রাচীর বীধাটা ভাঙার কাজে 

সঠিক 'আগ্রছে সেদিন কংগ্রেস সরকার রাজ্যে রাজ্যে হাত দিলেন না। অংবিধানে 
যদিও সংবল্প লিপিবদ্ধ হলো যে ১৯৬০ লালের মধ্যে দেশের সন্তানদের 

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা দেয়া হবে, কিন্তু সে বডো 

আইডিয়াটা আজ পর্যস্ত ধ্যানের বসপ্ত হয়ে রইল । যথার্থ ইচ্ছা ও উদ্যোগের 

অভাবে বিদ্ভার জমিতে নিরক্ষরতা আগাছার মতো বাডতেই লাগল । বাডতে 

বাড়তে এখন দ্রাড়িয়েছে 8৪ কোটিতে, একবিংশ শতকের আরম্ভ বছরে সে 

সংখ্য। দ্াডাবে ৫* কোটিতে । €* কোটির এই সংখ্যাতত্ব নতুন প্রধানমন্ত্রী 

গয়ং দিয়েছেন । ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে নয়] শিক্ষানীতির লিল 

রাখার সময় এই তথ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সন্বকার ঘোষণ! করেছিলেন ১৯৯০ সালের 

মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সীমার মধ্যে দেশের সকল সম্ভীনকে আনা 

হুবেই। ৪* বছবের দীর্ঘ বিলম্ব সত্বেও দেশবাসী উৎসাহিত হক্কেছিলেন। 

কিন্ত পাচমাসের মাথায় ১৯৮৬র জাগ্গয়াতি মাসে নতুন শিক্ষানীতির দ্িতীর 
দলিল রাধার সময় আরও পাচ বছর চেয়ে নিয়ে স্থপাত্রিশ করা হলো ১৯০৫ 
সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা স্থনিশ্চিত করা হবে। দে ৬. 

হলেন, সর্দীহান হলেন। তিন মাসের মাথায় যে দলিল লোকসভায় পেশ 
পাশ করিয়ে নেয়া হল, সেখানে দেখা গেল ১৯৪৫ সালের ধছবেব সীমার্টাও 

তুলে দেয়া হয়েছে। সর্ধজনীন শিক্ষা! দেখার কোনে! নির্ধি্ট তারিখ, বছরের 
উল্লেখই কর! হলে! না। 

আজ থেকে ৭১ বছর আগে মহাত়া গোখলের সবজনীন শিক্ষার প্রর্থাথ 
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দেশৈর নেতৃতের হাতে প্রত্যাখ্যাত হতে দেখে বধী্্রণাথ ধ্যধিত হয়েছিলেন & 
এত বছর পর স্বার্ধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষাগীতিতে সে উদ্যোগে উপেক্ষা চোঁখে 
দেশবাসীর মনে সনে জাগছে বিদ্যার ক্ষেত্্রকে প্রাচীন মুক্ত করতে এবং 
শিক্ষার ধারাকে সর্বজনমুখী করতে খ্বদেশের কেন্দ্রীয় সরকাত্খ জাদো আস্তরিক- 
ভাবে ইচ্ছুক কিনা | কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থের অভাবের কথা বদি তোলা হয়, 

বলতেই হবে শিক্ষার দানে যানবসম্পদ উন্নয়ন করতে দিতেই ইবে। কারণ 

শিক্ষার দেশব্যাপী বর্ষণে দেশের অগ্রগতির শিকডে রস জোগানো যার । কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই অর্থাভাব কখনই নেই। দেশের ধনীজনকে একাধিক 

তিনটি কর ছাড দিয়ে (সম্পদ কর, ভূঁসম্পত্তি কর। আয়করের হার হাঁস) 

সরকার বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা হারাচ্ছেন । অপরদিকে রাষ্ট্রের 

অর্থভাগ্তার থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভানে প্রতিবছর বৃহৎ রগ্তানীকারীদের 
ভর্তুকি দিতে প্রায় আরেকহাজার কোটি টাক সরকার হারাচ্ছেন । শতকণ" 

এক জনের কম দেশবাসীর জন্ত আদর্শ স্কুলের উদ্দেশে প্রাথমিক বরা বাখ 

হয়েছে ৫** কোটি টাকা । এই আড়াই হাজার কোটি টাকার তিন ভাগের 

এক ভাগ বয়ে সর্বজীন প্রাথমিক শিক্ষা স্বনিশ্িত করার সর্বাগ্রে করণীয় কাণ্ড 

সম্পাদন করলে দেশের ভাণ্ডাঁবে মহার্থ সম্পদ তোল সম্ভব হতো । অর্থের 

অভাব নেই, অভাব বেছে সকলকে শিক্ষা দেবার দৃ্টিভঙ্গীর এবং তাকে কার্ধকর' 
করার বাস্তবিক পরিকলনার । 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করার পরিকল্পন। থাবলে শিক্ষার 

প্রাচীর বাধাটা ডেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া এতদিনে যেতই। সে লক্ষ 

না] থাকলে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক কোনে। দিন সর্বজনীন শিক্ষাদানের কোনো 

নির্দিষ্ট বছর ধাধ করতে পারবে না। দেশের সন্তানরা শিক্ষার মহাশীধাদ- 

থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে। করণীয় কাজে হস্তক্ষেপ না করে কেন্দ্রীয় সরকার 

এক্ষেত্রে বা করছে তা হলো কেধল বাধার প্রাচীত্রটা যাতে চোথে না পে, 

সেজন্ত প্রাচীরটাকে একট] বিশাল দামী ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেবার ব্যবস্থা । 

এই জ্রিপলটি হলো প্রথাবহিতূত শিক্ষার ত্ত্রিপল। প্রথাবহির্ভীত শিক্ষা দেখাত 

উচ্চোগ ও ব্যবস্থা শিক্ষার হিতকর বিস্তারের ব্যবস্থা নয়। নির্দিষ্ট কোনে? 

কোনে! ক্ষেতে কোনে। বিশেষ সময়ের জন্ত প্রথাবহ্কভূত শিক্ষা ব্যবস্থ। ভাল 

কাজ দিলেও, স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প ছিসেবে এ ব্যবস্থা কখনও' কল্যাণপ্রদ 
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হরে না। সে হবে স্কুলশিক্ষার অঙ্গনে সকল শিশুর প্রবেশের ছুষোগদানের 
ক্ষমতাকে আড়াল করার বাবস্থা! । স্কুল ব্যবস্থার শিক্ষালাতের অধিকার 

শিশজর জগ্জগত অধিকার ৷ শিক্ষার সে সুযোগ এতে প্রসারিত ন। হয়ে সংকুচিত 

কবে। এক অংশ শিশুসস্তান স্কুলশিক্ষার নুযোগ পেল, আরেক বৃহত্বর অংশের 

শিশু তা থেকে বঞ্চিত রইল। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্য। বাড়িয়ে, উৎপাহ্মূলক 
বিভিন্ন পরিকল্পনার সাহায্যে এদের স্কুলের দিকে টেনে আনার চেষ্টা না করে 

এবং পড়। ছেড়ে চলে যাওয়ার পথট। সিমেপ্ট করে বন্ধ করার পরিকল্পন৷ না 

কনে ঠেলে দেয়া হবে প্রথাবহির্ভীত শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে। এর ফলে শিক্ষা 
বিস্তারের প্রাচীর বীধাটা নতুন এক বিছেষ বাধার রূপ নিয়ে সামনে দীড়াবে। 
শ্বজাতি শিক্ষাকামী সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষবুক্ষ উদ্ধ হবে। পধাপ্ত 

বিদ্বালয় খুলে সকলকে শিক্ষা দেবো ন। বলেই যদি এই সব পরিকল্পনা হয়ে 

থাকে, এই উদ্ভোগের মধ্যে সেই অনিচ্ছা ধরা পডেছে। রষীন্দ্রনাথ এরূপ 

অনিচ্ছার মূল খুঁজতে গিয়ে টলস্টয়ের একটা উদ্ধৃতিকে সমর্থন করে বলেছেন, 

সরকার জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার চায় না, কারণ জনগণের অশিক্ষা 

অজ্ঞতার মধ্যে সরকারের শক্তি রয়েছে নিহিত--9 90908) ০ 00৩ 
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25828. ১* রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিতে নয়াজাতীয় শিক্ষানীতি বিচার 

করলে সন্দেহ হবেই যে কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দেশের জনগণের মধ্যে প্রকৃত 

শিক্ষার বিস্তার না ঘটুক। দলমত নিবিশেষে সন্তান-হিতাকাজ্ষী ম্বদেশবাসী 

অভিভাবক ও আত্মহিতকামী সন্তান মাজেই এই ঘটনায় গভীর উত্ধিপ্ন হবেন। 

তৃতীয়বার ব্যবহার £ উচ্চবর্গীয় শিক্ষা 
শিক্ষার উচ্চবপাঁয় চরিজ্রের বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথ বরাবর করেছেন। 

মূীষের ভারতবাসী রায় দেবে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী তা 'জে! সুর 
বলে মাথ! পেতে নেবে এই বিধির শিক্ষার তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। বি 

প্রষে, বিভিন্ন লেখায় শিক্ষার এই উচ্চবগাঁয় চরিজ্রকে, অভিগ্জাত্য সির শিক্ষা- 

প্রণাঁলীকে বৰীজনাথ বর্জন করতে বলেছেন । পরাধীন দেশে ইংরেজ শাসকের 
শিক্ষানীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল এই যে, ইংরেজ শিক্ষাকে 

্বপ্য-ভরবারি রুপে ব্যবহার করে ন্মাজটাকে ছ্বিধারিভক্ত করেছে। এই 
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প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানিয়েছেন। ইংরেজের এই শিক্ষাবিধিকে 
বলেছেন £ রেলকামরার দীপের মতে! | কামরাটা উজ্জল । কিন্ত যে যোজন 
যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে সুপ্ত । কারখানার গাড়িটা 
যেন সত্য। আৰ প্রাণবেধনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবান্তব। ১১ 
শিহরবাসী একদল মান্গুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; 

তারাই হুল এন্লাইটেন্ড$ আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি 
দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ১২ দেশের পল্লী এবং গ্রামবাসীদের বিষয়ে 

যখনই আলোচন1! করেছেন, শিক্ষার এই আভিজাতা স্টির বিধিকে তিনি 

নিন্দা করেছেন , লক্ষ্য করেছেন শিক্ষার উচ্চবগায় চরিত্রের যধ্যেই রয়েছে 

“সকলের চেয়ে বড জাতিভেদ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অম্পৃশ্ঠতা ।' ১৬ রবীন্দ্রনাথ 
শিক্ষাকে সিঁড়িতে গাথা একটা ইমানুতের সঙ্গে তৃলন1 করেছেন। একতলার 

মাস্থষ যেন পিঁডি বেয়ে শিক্ষা! ইমারতের ছাদে উঠতে পারে। কিন্তু ইংরেজ 
সরকার শিক্ষাইমারতের সিডি গোডা থেকেই বাজমিস্থির প্র্যানে রাখে নি। 

ফলে একতলার মানুষ সিডি বেষে ছাদে উঠতে পারবে না। পরাধীন দেশের 

শিক্ষার এই যস্ত ফাকটা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। তিনি তখনকার 

অনেক রাজনৈতিক নেতাদের বলেছিলেন ; দেশের বিরাট জনসাধারণকে 

অন্ধকার নেপথ্যে রেখে বাষ্ট্রঙ্গভূমিতে যথার্থ অত্মপ্রকাশ চলবে না । দেখলুম 
সেকথা ম্পই্টভাষায় উপেক্ষিত হল।” ১৪ দেশ যখন স্বাধীন হলে! বিরাট 

জনসাধারণের অশিক্ষার অন্ধকার দূর হল না; রাষ্টররঞভৃমিতে রাষ্ট্রনায়কগণ 
কেবল আলো-আনার সংকল্প ও সদিচ্ছাই ঘোষণা করলেন। 

ববীন্দরশিক্ষাবিস্তাবের এই উপলব্ধি প্রয়োগ করলে দেখবো, গুপনিবেশিক 

যুগের সেই ফাকট! সপ্ত পাশ হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েই গেছে । 
স্বাধীনতার পর থেকে বরাবরই দেশের শিক্ষাবিধিতে এ-ফাক ছিল ; এবার 

তা জাতীয় শিক্ষানীতির ছাপট! গায়ে দিয়ে সম্মুখ আগলে এপে দীড়াল। 
দেখলাম, তার চরিত্র উচ্চবর্গীয়, তার পিকামিভ চেহারা । পিকামিডের 

শিখরে উঠবাঘ সিড়ি গোড়ায় নেই-্রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন “সিড়ি হারা 
শিক্ষাবিধান' । ফলে এফতলার মানুষ কোনোদিনই এই শিক্ষারির়াখিডের 
শিখতে উঠতে পারবে না। তবে 'নবোধয় বিস্তালয়ের স্থউচ্চ ছাদ থেকে বাছাই 
কর! ছাজদের পিরামিডের শিখরে সরকারী চঞ্চতে করে তুলে তৃলে বেখে 
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"আসা হবে। লেখানেই তার! সন্বকারী পিতৃমাতৃন্থেহে পালিত হয়ে ছুনিয়ার 
এ সন্তানদের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা পেতে থাকবে। আজ পিরামিডের 
গোদ্বাটা শিখরকে নি্বার্থ ধৈর্ধে শিরোধার্ধ কৰে নেবে, তার ভার বহুন করবে, 
কিন্ত সুযোগ গ্রহণ করবে নাঁ-দাম জোগাবে, মাল আদার করবে না। এ 
ররীন্রনাথেরই ক্ষোভের কথা। 

রবীন্দ্রনাথ ব্লতেন বা উৎ্কষ্ট তাতে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার । 
ত্র এক বন্ধুর আগে জ্রীত্িকেতৃনের বাখিক উত্য়বের ভাষণে বলেছেন £ মনে 

রাতে হবে শ্রেঠন্বের উৎকর্ধে সকল মানুরেরই জন্মগত "অধিকার ।***আজ 
আমাদের সকলের চেয়ে বড় দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর 

“ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এছাড়া! কোলে! পথও নেই । নতুন যুগের দাবি 
মেটাতেই হবে। ১৫ নতুন শিক্ষানীতি “জাতীয়, নাম ধারণ করলেও 
'জাতির সে দাবি পুরণ করল না। জনসাবারণকে পেছনে রেখে আলোকিত 

একটা সমাজ তরির বিধি প্রিণয়ন কৃরল। 
শিক্ষারিষয়ে জাতীয় নীতির এই উচ্চবর্থীয় চরিত্র প্রথম লক্ষণীয় হবে 

প্রথাডু় শিক্ষার বিকল্প হিসেবে প্রথাবহ্তূতি শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন প্ররি- 

করায় । সে কথ পুর্বে বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্ুলশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে 

যাবার বয়স হয়েছে, দেশের .এমন ছাত্র জনসমহ্থিরও বড়ো এক অংশ স্দুকা- 

শিক্ষার্যবস্থার বাইরে থেকে যাবে। ছু-ধরণের শিক্ষাবিধানের মধ্যে শি 
সঙ্ানর! জকি থেকেই বড়ো! হবে । 

এই শিক্ষানীতির উচ্চবর্গার় চরিত্র দ্বিতীয়বার স্পষ্ট হয়েছে আদশৃস্কুল বা 
বব্েদয় বিদ্ভালছের (975৩০ ৪85108 29০০০] ৪৫1১001) পরিকল্পনায় । প্রথাভূক্ত 

শিক্ষাবাবস্থায় যার! প্ররেশ করতে পারবে, তাদের মধ্য থেকে অতি ক্ষুদ্র একুটা 
অংশকে বেছে আলাদ! করে নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেয়া হব । 

বাছছাই-এর মাপর্দণণ্ড হবে মেধা । অথচ মেধা সর্বদাই আধিক সচ্ছলত| ও 

সুযোগ এবং অঙকূল আয়োজনের কধিত জমিতে ফলন দেয়। কদাচিৎ থা 

যায় ছাব্রিধ্যুপিষ্ট ঘরে মেধ। জঞ্জাল ফাটিয়ে রক্তকরবীতে ফুটে উঠেছে। কি 

সরকার আমর স্বাস্থ্যের স্থযোগ সকলের জন্ক নিশ্চিত করতে না পা্থুলে, 

কখনই তার পক্ষে নবোদয় বিদ্যালয়ে লকলের প্রবেশ সুনিশ্চিত করা সন্তব 

নয়। সকলের জন্ত নবোদয় ধিস্তালয়ে প্রবেশের সুযোগের ঘোষণা আরেকটি 
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খড়ো মাপের আইডিয়া, যার ধ্যানের রূপ, পেশার ব্পটাই সত্য ; বাস্তবিক 
ক্ূপটা কোনোদিন বর্তমান ভারত সমাজ কাঠামোতে যথার্থ দেখা যাবে না। 

এই সামাজিক মতোর পথে নবোধয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ অবারিত থাকবে সমাজের 
সম্পন্ম অভিজাত ঘরের সন্তানদের কাছে। নবোদয় বিভ্ভালয়-প্রণালী ভারত 

সমাজের উচ্চশ্রেণীর সন্তানদের জনগণ থেকে বেছে আলাদ। করার সমাজতান্ত্রিক 

প্রক্ষিয়ার কাজ করবে । আমেরিক] ইংলগ্ডের মতে! উন্নত ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার 

দেশে এ ধরণের স্কুল এই উদ্দেশ্টই সাধন করছে । আমেরিকান শিক্ষাবিদ 
এ. 10185 70816851] বলছেন ওদেশে এসব স্কুল ৪9৮5৩ 685 ৪0989108168! 
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01 886 09101806100. আমাঞ্ধের দেশে সম্পর ঘরের সন্তানদের সাধারণ" 

দেশবাসী থেকে বেছে আলাদা! রুরার বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই বিস্যমান রয়েছে । 
এবার মরকারী উদ্ভোগে জাতীর শিক্ষানীতিতে সে বিধান ঘোষিত হলে] । 

থুবই লক্ষণীয়, আমাদের নতুন শিক্ষানীতির এই উচ্চবর্গীয় চবিত্ত্ স্থিত 

সাঞ্চায্য করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুম্থত নতুন অর্থনীতি । অর্থনীতিবিদ 
অধ্যাপক তবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছেন, নতুন অর্থনীতি হলে! আধিক দিক 
থেকে সমাজকে প্রকটভাবে খিধারিভক্ত করে দেবে । 'কার্ধত দেখা যাচ্ছে যে 

সরকারী নীতি উন্নত প্রযুক্ষি ইত্যাদির নাম করে একবিংশ শতান্ীতে প্রবেশ 
কিন আশ! সঞ্চার করে যে অবস্থাতে দেশকে নিয়ে ষাচ্ছে, সেটা হবে আধিক 

দিক থেকে হছিধাবিভক্ত সমাজ, যার উপরের তলায় থাববে বিত্ুশাশী একটি 

প্রেমী, যার তাদেএ জীবনযান্ত্রাতে পাশ্চাত্যদ্ধেশের ধনীক্ষনের জীবনের যানে 

পৌছে গিয়েছে এবং যার নীচের তলাতে থাকবে একট। বিরাট জনসংখ্যা! 
যার! জীবনধারণের নিম্নতম যানেও পৌছতে পারবে ন1।” ১৬ এই অর্থ 

নীতিরই প্রতিফঙ্গন হিসেবে নতুন শিক্ষানীতি শিক্ষার দিক থেকে সন্তান, 

সমাজ ও দেশকে ভাগ কষে দেবে। একদল থারুবে শিক্ষা পিরামিডের 

শিখরে--তার! আধুনিক সমৃন্নত ও গগ্রলব শিক্ষার সর্বমিধ ধারাবর্ধণে অভিষিক্ত 

হয়ে উপযুক্ত মানুষ হবে। তারা মান পাবে, অর্থ পাবে, তার! হবে 

এন্লাইটেন্ড,, আলোকিত । তাপ্াই হবে একবিংশ শতকের আ্বারতসমাকজ্ের 
ক্যাপটেন। আর দেশের বৃহত্তর জনসমগ্রি পাবে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষা, 

'অল্পশিক্ষা, অশিক্ষা, কৃশিক্ষ/। এই আলোকিত ক্যাপটেনরা বাস দেবে আর 
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শিখর ধারণকারী গোড়ার মানুষর! সেই বায় 'জো হুজুর” বলে মাথা পেতে নেবে & 

মৃষ্টিমেয় নবোদয়ের পেছনে গোটা! দেশটাতে লাগবে পূর্ণগ্রহণের অন্ধকার । 
রবীন্তরনাথও অর্থনীতি ও শিক্ষানীতির এই পারম্পরিক সম্পর্ক অন্তধাবন 

করে বলেছিলেন ২ অর্থ উপার্জনের স্থযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, 

স্বভাবত সেখানেই আরাম, আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 

হয়ে অল্লসংখ্যক লোককে এশ্বর্ষের আশ্রয় দান করে। ১৭ নতুন জাতীয় 
শিক্ষানীতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর জন্য এই এশ্বর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করবে। ববীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন “সবচেয়ে বড়ো জাতিভেদ, শ্রেণীতে 

শ্রেণীতে অস্পৃশ্ঠতা”। এর ফল বিষময় । শহরে, গ্রামে, মাহুষে মানুষে বিচ্ছেদের 
তরবারি দেশের বুকে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চালানো হবে। 

জনহিতকর একট! সরকারের হাতে শিক্ষা-সংস্কৃতি নির্মল তরবারির কাজ করে । 

ত৷ নির্ধল এই জন্য যে তা দশের সকল সন্তানের মান্য হবার পথ প্রশস্ত 9 

পরিক্ষার করে দেয়। আর তরবারি এই জন্য যে তা এই পথ তৈরির ক্ষেত্রে 

যে-কোনো শক্রবাধার শিরচ্ছেদ করে। অপর পক্ষে জনগণের শক্রভাবাপন্ন 

সরকারের হাতে শিল্প-সংস্কৃতি দ্বণ্য তরবারি হয়ে ওঠে। কারণ ঠিক বিপরীত 

কাজেই এই তরবারিকে সরকার ব্যবহার কবে থাকে। দেশের সংখ্যাগরিষট 

মানুষের স্বার্থকে বলি দেয় অল্পসংখ্যক মান্ষের স্বার্থের কাছে। 

রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চবগাঁয় শিক্ষাবিধির ঘোর বিরোধিতা করেছেন, সে বিধি 

ঘোরুতব জোরদার হয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির নাম ধরে আজ পাকা হলো । 

দেশের লোকসভায় জনপ্রতিনিধিদের বৃহৎ এক অংশ জনসাধারণকেই বঞ্চিত 

করার এই শিক্ষানীতি পাশ করিয়েও ভারত বাষ্রজভূমিতে রাষ্টনায়ক রূপেই 
বিরাজ করছেন । 

ভ. শুভবকর চক্রবর্তীর 'রবীন্্র শিক্ষা! চিন্তা; জাতীয় শিক্ষানীতি” শীর্ষক 

প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক, মুখপন্্ 

যুবমানপের জুলাই [১৯৮৬] সংখ্যার প্রকাশিত হর [পৃঃ ১০-১২]। এই 

লেখাটি “রবীন্ত্রনাথের শিক্ষাচিস্তা ও জাতীয় শিক্ষানীতি” শিরোনামে এখানে 

পুনমু্ণ কর! হলে] | [ সম্পাদক ) 
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তথ্য নির্দেশ 
১, 

২ 

১৩, 

১৪, 

১৫, 

১৩৬, 

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাধণ, শিক্ষা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২৬। 

186709091 ট0110$ 00 13000896101; 1986--4 0759910 6961010, 

000. 2. 2. 

[019, 

1019, 01১. 9. 9. 

[010, 00. 9. 

স্ত্রী শিক্ষা £ শিক্ষা / ববীজনাপ ঠাকুর, পঃ ১৩৭। 

শিশ্শারাধ £ শিক্ষণ / ব্ববীক্খনাথ, পৃঃ ১১৮। 

রাশিয়ার চিঠি / রবীন্দ্র রচনাখঙ্াী, খিশ্বঙারতী সংস্করণ, ২৭ খণ্ড । 

শিক্ষীর বিকিরণ / শিক্ষী £ রবীন্দ্রনাথ, পঃ ২২১। 

শিক্ষাসংস্কার £ শিক্ষা / বুবীন্্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৭ । 

শিক্ষণ বিকিবুণ £ শিল্পা / ববীক্জণাথ, ভাষণ £ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। 

এঁ। 

এ ৷ 

শ্রীনিকেতন শিল্পভাগ্ডার উদ্বোধন ই ভাষণ / রবীন্দ্রনাথ, ১৩০৫ | 

শ্রীনিকেতনে বাধিক উৎসবে ভাষণ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
ভবতোধষ দশ, ইগ্ডিয়ান স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সের আলোচনা সভায় 
সমাপ্তি ভাষণ, অক্টোবর ১৯৮৫ । 

উপেক্ষিত পল্লী / রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৪। 
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প্রবীর নিয়োগী 

রবীন্দরচনার স্বত্ব ঃ সরকার বনাম বিশ্বভারতী 
রবীন্দ্র হ্টির স্বরূপ ও স্বকীয়তা শ্যে পধন্ত অবিকৃত থাকবে কি? “কপিরাইট” 

বা শ্বত্ব বিলোপের দিন যত এগিয়ে আসছে এই প্রশ্নটি পবীন্দ্র সাহি হয রসিকদের 

কাছে তত তীব্র হয়ে উঠছে । আর মাত্র পাচ বছর পর কবিগুরুর মহা প্রাণের 

৫* বছর পূর্ণ হবে। সে বছরই অর্থাৎ ১৯৯১ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 

সমস্ত রচনার গ্রন্থ শ্বত্বাধিকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। পুস্তক ব্যবসায়ী 

ও অন্যান্য প্রকাশন সংস্থাগুলি এখন সেই দিনটির অপেক্ষায়ই আছে । স্বত্ব- 

বিলোপের পরুই তারা রধীন্দ্রবচন1 প্রকাশের মচোতসবে ঝাপিদে পাছবেন। 

যেমনটা দেখা গিয়েছিল কয়েক বছর আগে শ্রীম কথিত “কথামত” প্রকাশের 

সময় । ববীক্র সাহিত্য রুসিকদের আশংকা সেজন্ই | উাদের আশংকা স্বত্ব- 

বিলোপের পর থেকে রবীন্দ্রচন] প্রকাশের যে মহোৎসব শুরু হবে, তাতে 

কবির অপরিষেয শির ফোনদিকগুলি বিপধস্ত হবে। সে কবিপ্তরুর সাহিতোর 

দ্িকও হতে পারে, গানের দিকও হতে পারে । আমাদের আলোচ্য সাহিত্যের 

দিক নিষে। 

১৯৯১ সালে যে কবিগুরুর সমস্ত রচনার 'কপিবাইট' বা গ্রন্থন্বত্ব বিলোপ 

হচ্ছে, তা বাংলার শ্রধীসমাঁজের অজানা নয় । অথচ এই নিয়ে কোন মহলেরই 

তেমন মাথাব্যথা নেই। এ ব্যাপান্রে খাদের সবচেয়ে বেশী যাথাব্যখায় কারণ 

ছল সেই বিশ্বভারভীরও তেয়ন কোন মাথাব্যথা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। 

এ ব্যাপারে তাদের যে সব পদক্ষেপ নেবার কথা ছিল তা তারা আদে নেন নি। 

এ ব্যাপারে ষেটা সবচেয়ে ব৮ কর্তব্য ছিল সটা অথাৎ রবীন্দ্র পচণ্বাবলীর 

হসম্পাদিত ৭ স্থল সংস্ক্ণ প্রকাশ করার কোন উদ্যোগ এতদিন পধস্ত তার 

নেন নি। বামফ্রণ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ব্যাপারে যখন এগিয়ে 

এলেন, তখনই বিশ্বভারতীর কাছ থেকে কোন সভযোগিতা পান্য়া যায় নি। 

বরং চভ। বয্ঠালটির বোঝা চাপিয়ে বাজ্য সরকার যে পরিমাণ গ্রন্থ হাপার 
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পরিকল্পন! নিয়েছিলেন তা থেকে তাদের পিছিয়ে জাসতে বাধ্য করা হয়। 

অবশ্য সম্প্রতি বিশ্বভারতী ববীন্া রচনাধলীর স্থলভ সংস্করণ বেত করার 

পরিকল্পনা নিয়েছে । তবু৪ রখীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-স্বতথলোপের পর রবীন্দ্র সাহিত্য 

অধিকৃত রাখার পক্ষে এটা যখেষ্ শয়। 

রবীন্দ্রনাথের সমন্ভ রচনার প্রস্থস্থত্ব বিলোপের পরও তার শ্বরূপ ও শ্বকীযুতা 

শঙ্গায় পাথতে |সবচেয়ে (প্রধান কঙবা কি ছিল / এ ব্যাপারে সর্বজন শ্রছের 

এখুমার সেনের অভিম তই সবচেষে প্রণিধানবোগ্য । বামফ্রন্ট সরকারের 

উদ্যোগে প্রকাশিত স'্ষর-র প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর অধ্যাপক মেন 

প্রথম খণ্ডের করেকটি তখ্যগত ক্রটির কথা উনেথ করলে ৭ সামগ্রিকভাবে 

চার উচ্ছসিত প্রশংসাই করেছিলেন “বং স্বলভ মূল্যে রেশনকার্ডের মাধ্যমে 

পবীন্দ ব্রচনাবলী সরবরাহ করার প্রস্তাব রেখেডিলেন । রেশনসপের মাধমে 

পরকশ বুচনাবলী বন্টন/কথাট! যে (সন মহাশয় আক্ষরিক অর্থ বলেন নি 

» বুণ্নত কোন অভর্বধার কারণ শেহী। তান প্রকারাগরে রবীন্দ্র রচনা- 

'শীর ব্যাপক পপারের কখাই বলেছিলেন 1 এব" এই একই উদ্দেশ্য নিয়েই 

শমফুট পরঙ্গাও পবীন্দ্র রচপাধলী প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে ছংলশ । এ ল্যাপারে 

দরকার যেঙাবে এগিয়েছিলেন ভাতে অধ্যাপক সেনের প্রস্তাব ঘত রেশনসপের 

মাধ্যছে বুন্টশদ পচনাবলশী বন্টন কবা হয়ত অনন্তর হত | কিন্ত প্রধান 

অন্তরায় হয়ে ফাদিরেছিল খোধ |বিশ্বভারতীই। এবার সেই প্রসঙ্গেই 

নাসা যাক। 

পশ্চিমবাংজাপ মান্তষের রবীন্দ্রীত ৭ অগ্ুপাগের কথা নতুন করে বলার 

কান অপেক্ষা রাখে না। একখ| মনে রেখেই বামফণ্ট সব্ুকার রবীন্দ্র বচনাবলী 

পকাশে উদ্যোগী হন। এই পারকল্পন' গ্রহত্রে পরই রাজ্য সরকার বিশ্ব- 

ভারতী ৭ রবীঞ্রচনার গ্রন্থ ম্বত্াধিকারী অন্ত দু'টি সংস্থার কাছে একলক্ষ 

কপি ছাপার অগ্ুমতি চাইলে তারা তা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এত 

কপি ছাপার [অনুমতি দিণে নাকি বিশ্বভাবতীর বই বিক্রি কমে যাবে, 

পোকসান হবে। বয়্যালটির হার নিয়েও ভাবা দব কষাকষি করতে থাকে। 

মনেক টালবাহানার পর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে ৫€* হাজার কপি 

€বীন্দ রচনাবলী ছাপার অনুমতি দন । শেষ পর্যন্ত শতবাধিকী সংস্করণে 

বশ্বভারতী ৪ অপর ছুটি সংস্থাকে বয়্যালটি বাবদ ষে টাক দেয়া হয়েছিল 
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পেই টাকাতেই বুফা হয়। রুম্বাজটি বাবদ বিশ্বভান্রভী ও বুবীন্দ্রভারতা 

সোসাইটিকে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও € লক্ষ টাকা দিত হয়। এভাডা৭ কাগজ 
মুদ্রণ এ অগ্জান্ প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ বাবদ বিপুল টান্তা বুনীন্ শাবতী 

সোসাউটিকে এ বিশ্বভারতীকে দিতে হয়১। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবান্দ্র এচনান্লী ১* খণ্ডের তিন 

কিস্তিতে গ্রাহকদের দিতে হয়েছে যাজ্র ৩২৭ টাকা । এই স্থল সংস্করণের 

জন্য বাজ সরকারকে ভরুতৃকী দিতে হয়েছে ছু" কোটি টাকা। সামিত 

আধিক ক্ষমতার মধো এ পধরনর প্রয়াস বাঙ্গোর সাহিতামোদীদের আঙনন্দন 

পেয়েছে । প্রথম খণ্ড প্রকার্শত ভএয়ার পরই শর্দশ মলের কাছ থেকে ততা 

বটেই বিপুল দংধাক সাধারণ মানুষের কাছ /থতকএ প্রবাস বচশাকলীর গ্রাহক 

₹ওয়ার জচা আবেদন আনতে খাতক। এঞববদিযান চাঙিজা খাবা: কগয 

রাজ্য সরকার প্ুনরাং বিশৃশানু গর শরাপগ্ হল । আরে, ৫7 ভাজা কপি 

রবীন্দ্র রচনাবঙ্গী প্রকাশের অশ্রমতি চাপয়া ভর | শালার ঘক্চদোধ দানে 

সবেও বিশ্বভারতীবু তংকালীন উপাচাষ মহাশয় জানান, গন্থনাগের 

বাণ্্িক ৪ ব্াবসায়িক ম্বাথে উই আবু ছাপার অন্রমাত দছা স৯৮ ময়। 

আর ছাপার অনুমতি শিপে বিশ্বতারতীর আধখিক ক্ষত তলে | € ভাজা 

নয়, আত্ম বড ভোর ২০ হাজার কপি ভাপার আগমতি দিতে পারেশ এবং 

তার জগ্ত তাজা সরকারকে ২০ শতাংশ বধ্যালটি দিত হবে। যে রাজা সরকার 

ভরতুকী (দিয়ে রবীশ্র রচনাবলী প্রকাশ করেছেন ভাব পক্ষে ২০ শতাংশ 

বধযাঙ্গটি নেয়া আদে। সম্ভব নয় সেটা বিশ্বভারতা৭ ভালই গানে । 

রশীক্র রচশাবলী ছাপার অন্তমন্ত না দিতেই পই অসন্সব চদ। ভাপ হাঁকিয় 

বসেছিজেন বিশ্বভারতী কর্ঠপক্ষ। 

যে সময় এই সপ ঘটনা ঘাটছে কেন্ছে ভিসন ক্ষত ৬ সরকার । এন পর 

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী যখন পুনরায় ক্ষমতায় এলেন এবং বিশ্বভারতীর অচাধ- 

পদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন পাশ্চিম বঙ্গের উচ্চ শিক্ষা মন্থী সমস্ত ব্যাপারটা 

জানিয়ে অতিন্িজ রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপার অন্রমতি চেয়ে চিঠি লেখেন 1 
চিঠিটির পূর্ণবন্ান এইরকম ২ 

« 'ক্টোবর, +৮২ 

ভি. ৪. নং ১৪৪৬ শিক্ষা (য়) ৫৭ 
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প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, 

আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনসাধারণের কাছে বণ্টনের উদ্দষ্টে 

২০,০০০ সেট ব্রবী্র রচনাবলী ভরতৃকী দিয়ে কম দামে পুনমুদ্রণের কাজ 

হাতে নিরেচেনণ। -৬ খণ্ডের এই প্রতিটি সেটের দ্রাম পাবে ৩২০ টাকা। 

ছুটি খণ্ড এপ মূধাহ প্রকাশিত হয়েছে । এ বাবদ প্রধান ছুই সত্বাধিকারা 

বিশ্বভাবুত্তশী ৭ এবান্দভাবতী সোসাইটিকে যথাক্রমে ১০,৬২,৫০০ টাক' ৪ 

৭,৩১১২৪৭ টাক' রযুযালটি দেয় হয়েছে। 

পবীঞ্ররচনাগ পন্থা সংস্করণের জঙ্কা জনসাধারণের চাহধা যেহেতু খুবই 

পেশী, ঠাই বিশ্রলার তীর উপাচাধের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে প্রথমবারের 

৫০১০০০ কপি মত একত রয়যালটিতে যেন আরো,৫০১০** সেট রবীন্দ্র রচনাবলী 

পুনমুদ্রদের অন্মা * তেয়া হয়। পরে উপাচাধ বাজ্য সরকারকে জানান ষে 

১২ লক্ষ ঢাকার ওয়্যালটির বনিমণে আরো ২৯,০০০ সেট পুনমু্রণের অনুমতি 

(দয়া! মতে পারে। ।বশ্বঠারতী এবার প্রধ্যালটি অনেক বেশী চাওয়ায় 

কেশন , প্রণমবারের ৫০,০০০ সটের জগ্য ১০,৬২১৫** টাকার পরিবতে এবার 

১১,০০০ (সটে্ জগ্য ১২ জক্ষ ঢাকা চাওয়া হযেছে_বাজ্য সরকারে পক্ষে 

বিশ্বভাত্ভার প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়শি। 

পবা রুচনাক্লীর জগ জনসাধারণে চাহিদা (মটাতে রাজ্য সরকার 

আরা ৫০০০০ “সট পুনমু্রণের বিশেষ আগ্রহী বলে বিশ্বভারতীর আচাধ 

ভিসেবে আম আপনা কাছে এ বাপারে হস্তক্ষেপে জন্ত এবং বুবীন্দ্র রচনাবলী 

আগে" ৫১০০ কপি মুদ্রদের পয়ঠালটি প্রধান মঞ্জুর করার জন্ত রাজ্য সরকারের 

প্রশ্তাব অন্থবুল ভা.ব বিবেচপ] করতে আবেদন জানাই। 
ধন্বাদাঞ্চে 

শ্মতা ইন্দিবা গাদ্ধ ভবধীয় 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এস. ঘোষ 

( শ্বাক্ষব ) 

উচ শিক্ষামন্ত্রী ভেবেছিলেন, আচাধ হিসেবে শ্রমতী গান্ধী রাজ্য সরকারের 

আবেদন মঞ্জুর করে আরো ৫ হাজার রচনাবলী ছাপার অন্থমৃতি দেবেন । 

(কিন্ধ অতান্ত পারভাপের বিবয় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারের ওই চিঠির 
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কোন জবাঁবই দেননি। পশ্চিষবঙ্গ সরকারকে অতিরিক্ত ৫* হাজার কপি 

খুজ্জ রচমাবলী ছাপার অনুমতি দিলে বিশ্বভারতী গ্রস্থন-বিভাগ থেকে 
প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিক্ষি কমে যাবে--আধিক ক্ষতি হবে বলে বিশ্বভারত" 

করৃপক্ষ যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয় আধিক মুনাফালাভই তাদেগ 

লক্ষ্য, রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার নয় । 

রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রস্থত্বস্ব লোপের পর বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ী, ও প্রকাশন 

সংস্থা যাতে ববীন্দ্ররচনা প্রকাশের যহোৎ্সবে ঝাপিয়ে পডে তার স্বকীয়ত 

বিকৃত কৰে তুলতে না পারে, তার জন্য বিশ্বভাব্বতীকেই ঘরে ঘরে বুবীন্দ 

রচনাবলী পৌছে দেয়ার কথ' ছিল কিন্ত এতদিন তারা সে দাত্িত্ব পাল" 
করে নি। বিশ্বভারতীর সব দাঘদাত্িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নেয়া? 
৩২ বছর পর পর্ষস্ত তারা সসম্পারদিত এ সুলভ রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের কোন 

উদ্ভোগ নেননি । অতি সম্প্রতি তীব্া ববীন্দ্র রচনাধলীর একটি স্ুল * 

সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন ঠিকই, তবে তা স্থলভ কিনা তা ভা: 
গ্রাহকমূল্যের হার থেকেই অনুমেয় |. ১৬ খণ্ডের প্রবীন্দ্র রচনাবলীত ভ 

বিশ্বভারতী গ্রাহকমৃল্য ধার্য করেছেন ৩০, টাকা কবে ছু" কিস্তিতে ছশ' টাক । 
সেখানে রাজা সরকারের ১৬ খণ্ডের গ্রাহুকমূল্য মাত্র ৩২০ টাকা। বিশ্বভারতী 

সব দাষিত্ব যখন কেন্দ্রীয় সরকারের তখন আরো সুলভ যূল্যে রবীজ্জ রচনাবল* 

সরবরাহ কি খুবই অসম্ভব ছিল? (মোটা টাকা গ্রাহুকযুল্য ধাধ কবে রবীঞ্জ 

রচনাবলীকে বুলভ কব! দূরে থাকুক, দুর্ঘভই করে রাখা হল। কিন্ধু এমনটাতে 
হওয়ার কথ! ছিল না। 

রবীন্দ্রনাথ শুধু মহান শিল্পী ও সাহিত্যিকই ছিলেন না। শিক্ষা সমাজ 
সংস্কার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি এবং আশ্কর্জাতিক 

আন্দোলন 5 চিস্তাভাবনার ক্ষেত্রে তিনি যে ভূষিকা নিয়েছিলেন তা ফ্লোন 

দেশে কোন কালে কোন শিল্পীকে ব় একটা নিতে দেখা যাঁয় নি। জানীয় 

ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমন কোন সংকট ছিল না যা নিয়ে তিনি খাথা 

ঘামান নি। এ সব ব্যাপারে তিনি যেসব প্রবন্ধ, বক্তৃতা এ চিত্রিপত্র 

গিখেছিলেন তার সংখ্যা হাজারের নিচে নয় | জীবনে তিনি, কম করে ১২ বার 
বিদেশে গেছেন। যেখানেই গেছেন সেখানেই শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক 
ও মনীষীদের সঙ্গে দেখ! করেছেন, আলাপ করেছেন । ফ্রয়েড, আইনস্টাইনের 
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মত প্রতিভাধরদের সঙ্গেও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে। সেই 
সব আলোচনার লিখিত দলিলও আছে ।৩ কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কবির 
মৃত্যুর পর ৪৫ বছর কেটে গেলেও (সই সণ চিঠিপত্র, আলোচনা গ্রস্থাকাঘে 

মুক্ত্িত হয়নি । কবির জীবদ্দশায় অজন্র চিঠিপত্র সমসাময়িক বাংলা দৈনিক, 
মাসিক ও অন্ান্ত সাময়িকপঞ্জে প্রকাশিত ভয়েছিল। কিন্তু কবির জন্ম 

শতবর্ষের পরও ওই চিঠিপত্রের একাংশ গ্রনস্থাকাবে সংকলিত হয়নি । এইসব 
চিঠিপত্র রবীন্দ্র ভবনের মহাফেজধানায় এবং বিভিন্ন স্থান ছন্ডিয়ে ছিটিয়ে 

আছে। এর মধো তিলক, মালব্যজী, আনি বেশান্ত, গান্ধী", মহাদেব দেশাউ, 

জওহরলাল নেহরু এ সুুভাষচন্দ্রের কাছে লেখ। চিঠিপত্র ৭ গুরুত্বপূর্ন তারবার্তা 

আছে। নানা দিক থেকেই সেগুলি অন্যন্ত মুল্যবান। এই চিঠিগুল 

একেকটা প্রতিহাসিক দলিল | জান্ীয় সম্পন বটে। এগুলির মধ্যে ইংরেজ 

সরকারের পীছনের বিরুদ্ধে রাজপুরুনদের কাছে লেখা শ্ঠিসহ৪ আছে। 

এগুলি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত না হয়াসস কবির অনেকগুলি দিকই “দশ 

মান্গষের কাছে অজানা থেকে গেছে। 

আরেকটি ব্যাপার খুবই দুঃখজনক যে রবীন্দ্রনাথ এখনো বাঙ্গালী কবি 

হয়েই বয়ে গেলেন। তাঁর অতুলনীয় সাহিতা কৃ্তত্ব তো কটেই, মীনষী 
চিন্তাশীল হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ষে ভূমিকা ছিল সে 

সম্পর্কে অন্ত রাজ্যের মানুষের খুব একটা ধারণাই নেই! কেন নেই? তার 

কারণ বিভিন্ম ভাষার রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের অগ্রভুলতা। রবীন্দ্র 

জন্ম-শতবধ উপলক্ষ্যে ইংব্েজীভে ১২ খড় একটি রবীজ্জ রচনাবলী প্রকাশ 

কর] গেলে এ কাজে অনেকটা এগুনো ফেভ। কিন্তু ভার কোন উচ্ভোগ নেয়া 

হয় নি। দিলীতে ' 70011686100 1015181010 01 [0018 বলে ভাবত' সরকারের 

নিজপ্ব প্রকাশন সংস্থা আছে। সেখান থেকে স্থুলভে যেমন গাক্ধীজীর জীবনী 

এবং তার রচন। সমগ্র প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কি ববীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ 

করা যেত না? কেন্দ্রীয় সরকারতে | বিশ্বভারতীর গ্রস্থন-বিভাগের সাহাষোই 

কবির এ সব গ্রন্থ হলভে প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্ত তারা তা 

করেন নি। কপিরাইট চলে যাবার আগেই ষখন তারা এ সব উদ্যোগ নেন নি, 

তখন কপিরাইট চলে যাওয়ার পর এসব বই কারা ছাপবে ? অসাধু পুস্তক 
ব্যবসাফ়ীর হাতে পড়ে ববীন্দ্রনাথের কি দশ' হবে তা কেজানে। 
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এরা ইজি 
জূত্র-নির্দেশিক। 
১. সব মিলিয়ে পিশ্বভারুতীকে দেয়া হয়েছিল ১০,৬২১৫০০ টাঁকা। বুবীক্তর- 

ভারতী সোসাইটিকে ৫৩১,২৫০ টাকা। 

২, ৫ অক্টোবর ১৯০২ সালে চিঠিটি লেখা হয়। ডি. ও নং ১৪৪৬-- শিক্ষা 
(ম) ৫৭ | 

৩. আইনস্টাইস্রে সংগে কবিগুরুর কথাবার্তীর (লিখিত বিবরণ রেখেছিলেন 
প্রয়াত কবি অমিয় চঞ্ব৩1। 



গঙ্গা নারায়ন চক্রবর্তী 

রবীন্দ্র-পল্লীভাবনা ও আজকের পঞ্চায়েতীরাজ 
বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রাণের প্রতি অন্থরাগ রবীন্দ্রমানসের শ্বকীয় বৈশিষ্ট, যা 

তাকে তীর উত্তর জীবনে “ষযাথ রবীন্্রনাথে পরিনত করেছিল । পলীপ্রকৃতিই 

তার হদয়ে স্থান করে নিয়েছিল .দশ-মাতকার। তাই তিনি পল্লী প্রকৃতিকে 

ডাল বাসতে গিয়ে পল্লীবাসীকে ভালবেসেছিলেন সদয় ধিয়ে। সৌন্দর্য- 

প্রিয়তা কবির সহজাত প্রকূতে হলে বাস্তবের অনুভব ৪ তার প্রকাশের 

সাক্ষর তার হ্যটিধারা, কর্রধারার বিশাল আয়তন জুরে বিদ্যমান । কবিতার 

ভাবনাগুলিকে বূপায়ি 5 করেছেন তীর বিশাল বিস্তৃত ককাণ্ডের মধ্যে, যার 

প্রতিফঙগন দেখতে পায় মায় তীর কাব্যে, নাটকে, গানে, সাহিত্য সম্তারে 

শিক্ষা বিকাশে এব" গ্রাম উন্নরণ কর্ধ ষঙ্ছে। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল তার 

রোথার্টিক কাব্য 'সানারতরখ, চিত্রা ও চৈতান্পীর রচনাকাল, অথচ এই সময্- 

কালেই রচিত গেল্পগ্রচ্ছের গঞ্পে দেখ যায় গ্রাম বাংলার মর্মস্পশী চিত্রূপের 

উদঘাটন ; বাস্তবতার অন্ুত্তি। তিনি শুধু ভাবুক কশির দুটি দিয়ে পল্লীবাসীদের 
দেখেননি--দেখেছিলেন অন্তর্তেদী দৃষ্টি নিয়ে । 

১ 

রবীজ্দ্রমানসে পল্লীভাবনার বিকাশ 

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ঠাকুর বাড়ীর কডিবরগার চার দেওয়ালের বাইরে 
একবার এসেছিলেন পেনেটির বাগান বাড়ীতে, পরবন্বীকালে কৈশোরে পিতার 

সঙ্গে বোলপুর এবং হিমালয় ভ্রযষণের সযোগ পেয়েছিলেন । কক্গাতিরিন্্র লাখে 

সঙ্গে একবার শিলাইদহেএ গিয়েছিলেন । কিন্ধ পল্লীবাংপার প্রকৃতি, পলীবাসী 

এবং পলীলমাজের সঙ্গে তখনো তীর স্থায়ী অথবা নিবিড সম্পর্ক গড়ে উঠেনি ; 

১৮৯১ সালে জমিদারীত্র ভার গ্রহণ করার পরেই তার সুযোগ হল বাংলা 

দেশের একটি অঞ্চলের পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের । এই সময় তিনি পঙীর 

মাচুষ, নিসর্গ ও সমাজকে নুতন করে এবং গভীর ভাবে দ্রেখতে পেলেশ। 
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রবীন্দ্রনাথ অবশ্ত তৌগোলিক, সমাঞ্জতাত্বিক অথবা অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিকোন 

থেকে শিলাইদহ; সাজাদপুর, পতিসর অঞ্চলের নিসর্গ ও মানুষকে দেখেননি-- 

দেখেছিলেন কৌতৃছল ও সহমগ্সিতার দৃষ্টি নিয়ে । তাই তিনি বতদিন পল্লীতে 
ছিলেন, ততোদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা করেছিলেন । তিনি 

পীর মানুষদের সুখ দুঃখ ও তার কার্ধকারণগুপির সম্পর্কেও ধীরে ধীরে সম্যক 

ধারণ। তৈরীকর স্থযোগ লাভ করেছিলেন। 

গ্রামের ছুতোর, কামার, কলুর চেষে তার অনেক বেশী চোথে পড়েছে 

চাষীদের । তারা নদীর ধারের মাঠে চাষ কবে মাঝে মাঝে গরুকে জল 

খাইয়ে নেয় নদী থেকে ।১ শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসর অঞ্চলে নিসর্গের 
পাশাপাশি বিপুল মানবজীবণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে অবস্থান 

কালে কবির সামনে এক নৃতন হ্ুগত উন্মোচিত হায়ছিল, পল্লীর-দরনারীর 

প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা, পল্লীনিসর্গ সমাক্ক এবং অর্থনীতি সবকিছুই কির পূর্ব- 
অভিজ্ঞতা থেকে ছিল সম্পূর্ণ শ্বতস্ব। বিপুল যোগাযোগ ঠা অভিজ্ঞতাকে ই 
শুধু প্রসারিত করেনি, চার মনকে? মুক্তি দিয়েছিল শহরের ক্ষপ্র সীমানার 

নিরস বন্ধন থেকে। 

পল্লীজীবনের সংস্পর্শে এসে ববীন্দ্রনাথ পলীর সমাজব্যবস্থা) অর্থনৈতিক 

অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা লাভ কবেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 

ইংরেজ বাজতে এই পলীসমাজ ৪ তার অর্থনীতির ব্যাপক এবং গভীর পরিবর্তন 

ঘটে গেছে। নগরকেন্সিক সভ্যতর অভিঘাতে পুরানো সমাজ কাঠামো 
অবক্ষয় কবিকে বিচলিত করেছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন নৃতন ব্যবস্থায় 

গ্রামের আলে! নিভে গিয়ে শহরে কৃজিম আলো জগে উঠেছে। সে গ্রা আজ 

গুকিয়ে গেছে ।৭ বিশ, বিষ্যা, সম্মান এখন মুষ্টিমেয় শহরবাীর হাতে ।৩ 

বির্তঘান সভ্যতার একজায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের তেষ্ার় সমস্ত 

শক্তি নিয়োগ করছে, আর একজারগায় ভিন একদল মানুষ সেই জরে প্রাণ ধারণ 

করে। একদিকে দৈন্ত মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে, অন্ঠদিকে ধনের সম্মান, 

ধনের অভিমান, তোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মাঙ্ধষ উন্মত। অঙ্গেক্স উত্পাদন 

হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে । ফলে আরাম, আরোগ্য, আমোদ 

শিক্ষার ব্যবস্থাও শহরে কেন্দ্রীৃত। পল্লীর নিকট এই ভোগের যা! কিছু পৌচায় 
ত1 উচ্ছিষ্ট মাব্র। 
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নগর ও পল্লীর মধো, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ছুম্তব ব্যবধান তিনি প্রত্ন্ষ 

করেছিলেন এবং তা গ্রাম বাংলার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন সৃস্ম দৃষ্টি 

দিয়ে। তাই দেখ। যায় ১৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাবনায় অনুষ্ঠিত 

কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেসশের সভাপাতর ভাষণে তিনি পল্লীসমাজ ও পল্ী- 

অর্থনীতির সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন জ্ঞান । তাঁর 

এই স্বদীর্ঘ বন্ত তার এটি মাত্র অনুচ্ছেদের শেষ অংশটুকু অনুধাবন করণে 

তার অভিজ্ঞতার গভীরতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকে না 2. ***"ষে কয়টা স্বদেশী 

ব্যাধি ছিল তাহারা তাহাদের যরৎ প্লীভার উপর সিংহাসন পাতিয়া বপিয়ানছ, 
তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগ্রলো অতিথির মত আসে এবং কুটশ্বের মত রকিনা 

ষায়। ডিপথিরিয়া রাজ যক্ষা, টাইফয়েড সকলেই এই এক্তহীনদেব প্রতি 

একস্প্রয়েটেশন নীতি অবলগ্ছন করিষাছে। অনু নাই, স্বান্তা মাই, বস" নাই, 

পরম্পন্ষের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়। লই, মৃত্য 
উপস্থিত হইলে শির অনৃষ্টকেই দোষী করি, আশ্মায়ের বিপদ উপস্থিত হউলে 

দৈবের উপর তাহার ভার অর্পন করিয়া বসিয়া থাকি 1 

কবি তার এই বক্তভায় পলীসমাজের অন্তর ও বাইরের দৈন্তদশার চিত্রক্পপ 
'আশ্্ষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । এর থেকে তীর তীক্ষ সমাজ সচতনতার 

পরিচয় পাও] যায় । তিনি তার এই সচেতনত' পিষেই পল্লীর আরও কতকগুলি 

প্রাত্যহিক অভাব, অভিযোগ ও ছূর্দশাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । ডিনি 

দেখেছিলেন পনীর নিশ্চেষ্ট মানুষ বছরে পর বছর জলকষ্ট সহ্য করে, মেয়েরা 

চার পাঁচ মাইল উত্তপ বালুর মধ্যদিয়ে হেটে গিয়ে জল আনে ।* কখনো আগুনে 

গোটা পাচা ভথ্ম য়ে যায়ঃ তবু পলীবাপীরা নিজেদের বাড়ীর। কাছে একট? কৃপ 

খনন করে নেন না।? 

রবীন্দ্রনাথ পল্লাবাংলার সংস্পর্শে এসে গভীর ভালবাসা ও সহমঘিতা নিয়ে 

পলীবাসীদের দুঃখ ছুদ্দিশ।, অশিক্ষা, কুসংস্কাব পশ্চাৎপদতা প্রত্যক্ষ করেছিজেন। 

গ্রামের মাভষের ভান্না তার অ্বদযকে কৰেছিল ব্যথিত মথিত, তাই ভিনি 

সোচ্চার হয়েছিলেন তাদ্দের কথায়, তাদের হিতকামনায়। পমীসমাজ তথা 

দেশকে একান্ত আদরের ধন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন £ দেশে জন্নালেই দেশ 

আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি'*****ততঙক্গণ সে দেশ আপনার নয় ৮ 

রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের প্রথম পর্বে ক্বদেশেই প্রবাসী ছিলেন। পূর্ববঙ্গে এসে 
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জমা-ওয়শীলের বাইরে বুহত্বর সামাজিক পটভূমিতে তিনি স্বদেশকে দম্যকন্ধপে 
দেখতে পান, চিনতে পারেন আপন অস্তরসত! দিয়ে। শ্বদেশ ও স্বক্জাতি 

সম্পর্কে তার ধারনা বিপুলভাবে পান্টে যায়। পরাধীন হা ব্লতে তিনি 
বুঝেছিলেন 'পরজাতিত্ব অধীনতাই বোঝার না”৯, বিরাট দেশ ব্যাপী উন্নতি, 

বা অধঃপতনেই আছে দেশের সত্যকারেব্র উন্নতি কিংবা অবনতি। তিনি 

এও উপলব্ধি করেছিলেন 'তার সমাজ) স্বদেশের মতই মাটি দিয়ে গঠিত নয়, 

মান্য দিয়ে নিমিত। আললে যে মুগ সত্যটি তিনি উপগান্ধ করেছিলেন 
তাহঙলগ, গ্রাষই দেশ ও জাতির প্রাণকেন্ত্র। গ্রামের মানুষের উন্নতি ব্যতিরেকে 

দেশের উন্নতি সম্ভব নয় । গ্রামকে বাদ দিয়ে ষে উন্নতি তা অপূর্ণ ও অবাস্তব। 

তাই দেখা যায় তার “উপেক্ষিত! পল্লী” প্রবন্ধে এই কঠিন সত্যের উক্তি, তিনি 
বলেছেন £ দেশের জনসাধারণের মন যেধানে অজ্ঞানে অন্ধকার সেখানে কন। 

কনা জোনাকীর আলো গর্তে পড়ে সরবার বিপদ থেকে আমাদের বাচাতে 

পারবে ন। আজ পল্লী আমাদের আধমরা যদ্দি এমন কল্পনা করে আশ্বাস 

পাই অন্তত অমরা আছি পুরা বেঁচে তবে ভুল হবে, কেননা যুমৃযূরি সাঙ্গ সজীবের 
সহযোগ মৃতার দিকে টানে 1৯৭ 

এর থেকে পরিষ্কার “বাঝা যায় এই সময কবি মন গজদজ্ত মিনার থেকে 

সাধারণ মানুষের সমাজের -যধ্যে নেমে এসেন্ছেলো | চাদের দিয়ে বিশেষ 

করে তাদের অথনৈতিক অবস্থা নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে স্থুরু করেন । 

ফি ভাবে কেমন কে তাদের এই মবণদশা। থেকে বাচান যায়, সেই চিন্তা এই 

সময় থেকেই তীয় অস্থরে জেগে উঠে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সাধ্যাঙ্লারে 

তিনি এই দরিদ্র মানুষদের উন্নতির “চ%' করবেন । এই প্রেরণ বশত লাময়িক 

কালের জন্ঠ হলে কবিত্বের পথ ছেে কর্মের পথে নিজের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত 

করেন । রবীন্দ্রনাথ [নজেই খলেছেন, পলীজীবনের সংস্পর্শে আপার ফলে 

প্রকৃতি মান্য ও সমাভ "চাকে যে সত্যের সন্ধান দেয় তাই তাকে বাধ্য করে, 
480 90209 906 01 600 13801008101) 01 [9 1199760৯107 51073651008 

108৮৮ 0 606 ০৫18 01 10150061081 25061516165, 1077 ৪0116 81010$- 

00956 01 809 10017169 )') 20901666100 20 19049] ৪%618068 099 

808 608 6926 91810115890. 101 20১ 811876 50181711086 81568 

80901786100. 1580908 00৮ 1000108 1৮.৯৯ 
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গ্রাম বাংলার সংযোগ, গ্রামীন মানুষের প্রতি তার সর্বব্যাপী সহান্ুভ ত, 

সেই সঙ্গে গ্রামীন মানুষের অনস্ত ছুদ্দশা ও সমস্তার কথা উপলব্ধি করে কবি, 

সমাধানের পথ খুক্সেছেন । সমাজতাত্বিক, অর্থনীতিবিদ, কিংবা! রাজনীতি- 

ধির্ঘ এসবের কিছুই শা হদয়। সন্কেও চিনি “দশের বুহত্তর সমাজের সমন্যাপলী 

যেমন দেখেছেন এবং সে সবের সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন । 

৮ 

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী 
পল্লী-পুনর্গঠনের কাক্গ রবীন্দ্রনাথ স্বর করেছিলেন ১৯০০ সালে শিলাইদহ 

অঞ্চলে। সে লময় একজমিতে একা ধিক ফগলের কথ তিনি চিন্তা করে চাষীদের 

উদ্বদ্ধ করার উদ্যোগ “দন 1 এসময় পরিকলিতভাবে গ্রামোন্নয়ণের ধারাবাহিক 
কোন কণ্নন্থচী প্রচণ কেশ লি। সমবায়ভিত্তিক চাষ 9 সমবায়ব্যাঙ্কের 

কথা তিনি ভে.বহিলেন। পান্চাতাভ্রযন কালে তার ধারণা জন্মেছিল 

সমবায় প্রথাই গ্রাম।ন জীবনের দুন্দখা লাঘবের একমাত্র উপায় । পরুবস্তীকালে 

পতিসরে, পরে শিলাইদছে কৃধিব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষিতে 

বিজ্ঞানের প্রয়োগের পর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বলেই কৃষিকাজে 

ট্রা্টর, পাম্পসেট প্রচলন করেন ১৯১০ সালে । এবং সেসময়েই উন্নত মানের 
অধিক ফলনশীল বীজের ব্যপহারও করেন। একাছে ডাকে সহযোগিত। করেছিল 

কবিপুত্ বুখান্দনাথ | চাষীধের মহাঁজনেও হাত খেকে রক্ষা করার জন্ত ১৯০৫ 

সালে কৃষিব্যাঞ্ক হাপন কংরেশ। ববধন্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯১৪- 

১৫ সালে তার [তিন্টি পথ্থগনাতেই ব্যাপকভিত্তিতে গ্রামউন্নয়নের পরিকল্পনা 

পেন। এবং পোবেল পুরস্কারের সব টাকাই কৃষিব্যাঙ্কে নিয়োজিত কৰেন | 
কৃষি ও কুঁটীর শিল্পের উল্লা 5, জনন্বাস্থ।। পথ-ঘাট সংস্কারে ও পানীয় জলের 

ব্যবস্থা ইত্যাণির কঙস্থচা কাধকপ করার ব্যবহ্থা নেন। কয়েকবছরের মধ্যে 

ব্যাঙ্ক-খণ অনাদায়ের ফলে কৃষিব্যাঙ্ক গ'ল ফেল হয়ে ষায়। তবুও তিনি 

হতাশাগ্রস্ত হননি। শাস্তিণিকেতনে এসে নৃতন কৰে আবার গ্রামোরয়নের 

কাজে হাতদেন। 

১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ এলমহাষ্টের সহযোগিতায় ব্যাপক ভিত্তিতে 

শ্ীনিকেতনে গ্রাম উন্নয়নের যে উদ্যোগ নেন, সেই .কারধারা বিশ্লেষণ করলে 

মোটামুটি একটা কমস্চীর চিত্র পাওয়। যায় । তাহল: ১. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
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মধ্যে সন্ভতাব সম্প্রসারণ ব্যবস্থা। ২. সালিশিব মাধ্যমে গ্রামা বিবাদের 
সীমাংসা। ৩, স্থানীয় শিল্পের উন্নতি ও শ্বদেশী জিনিসের প্রচলন । ৪. বিজ্ঞান 

ও ইতিহাস চর্চা। ৫. বিধিমুক্ত প্রকৃতি নির্ভর-শিক্ষাধারার প্রবর্তন । ৬. 
প্রতি পল্লীতে চিকিৎসাকেন্ছ্র স্বাপন । ৭. পানীয় জল নর্দী-নালা পথ-ঘাট 

সংস্কার ও জন স্বান্তের উন্নতি বিধান । ৮. আদর্শ কযিক্ষেত্র ও খামার স্বাপন। 

৯. ছৃভ্ভিক্ষ নিবারণী ধর্মগোলা | ১০. শিল্পকর্ষে ক্ীলোকদের প্রশিক্ষণ । ১১, 

মাদকদ্রবা বর্জনের উদ্োোগ। ১২. পলীর ধারাবাহিক তথা সংগ্রহ| ১৬, 

পল্লীর মিলন মন্দিন। ১৪ জেল সমিতি পঞ্চাফেত সমিতি 5 সভাসমিতির 

কাজের সমন্বয় সাধন, সংযোগ ও সহযোগিতারুদ্ধি কর: । ১৫. ব্রতী বালক 

সংঘ গঠন ইত্যার্দি। এই কর্মস্থচীগুলি প্রধানত কণারিত হয়েছিল ভ্রীনিকেতনকে 

কেন্জ্র করেই । 

১৯১২ সালে রায়পুবের কর্ণেল নরেন (প্রসন্ন সিংহের কাচ্চ থেকে স্বরুল 

গ্রামের কূঠিবাডীটি দশ ভাঙ্গার টাকায় কিনে তা সংস্কার করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে 
ফিরে এসে স্থাক্ীভাবে শাস্তিনিকেতনে বসবাসকালে তার জীবনের স্বপ্ন সফল 

করার লক্ষ্যে আবার নৃতন করে গ্রাম উন্নয়নের কাজে ব্যাপকভাবে হাত দেন 

১৯২২ সাল থেকে অবশ্ত এর বহু পূর্বে ১৯১৩ সালে শাস্থিনিকেতনের শিক্ষা 

সন্তোষ মিত্রকে হুরুলের কুর্তি বাণীতে থাকতে পাঠান । সেই সময় থেকে চাষের 

কাজ সুরু হনব । সেই সঙ্গে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা । কবি অবশ্থ 

এর অনেক আগেই পুত্র বশীল্্রনাথ, সন্তোষচন্ মজুমদার এ নগেক্নাথ 

গা্থলীকে মাফিন দেশ থেকে কৃযিবিগ্যা 9 গোপাল্ন বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়ে 
এনেছিলেন ।১৭২ 

১৯২১ সালে লেনা্ড এলমহার্ট আসেন শান্তিনিকেতনে । এবং প্রকৃত- 

পক্ষে তিনি আদার পর থেকেই শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তিত্তিতে 

গ্রামউন্নয়নের কাজ সুর হয়। এলম্হাষ্টেরি সহযোগী ছিলেন শান্তিনিঝেতনের 

ছু'জন শিক্ষক, কালীমযোহন ঘোষ ও গৌর গোপাল ঘোষ । কবি পুত্র রখীধ্রনাথ 

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার 9 শান্তিকে তনের দশটি ছাত্র এই কাজে ব্রতী হয়েম্িলেন। 

১৯২৩ সাল থেকে গ্রকেতনের নাম পাওয়া যায়, কবে কিংবা কখন শ্ীনিকেতন 
নামকরণ হয়েছিল তা! সঠিকভাবে জানা নেই। এর আগে গ্রামউন্নয়নের কাজের 

গরম কবি ষে।সংগঠন ঠতরী করেছিলেন তার নাম হিল “পক্ষল সমিতি । কাজ 

১৭৪ 



পরিচালিত হুত স্থুরুল কষিবিভাগের অধীনে । এলম্হাষ্ট বুঝে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ 
যা বলেহিলেন নেইটাই ঠিক, শিক্ষা, শ্বাস্থা সযাজ মিলেই গ্রামের উদ্নতি করতে 

হবে। গ্রামকে সবদিক থেকে দেখা ও গ্রামে সাধিক উন্নতির পরিকল্পন। 

শ্রনিকেতনের অধ্দান। বল যেতে পারে গ্রাযোনয়নের কাজে গবেষনা গুরুত্ব 

শ্রীনিকে৬ন বিশেষ ভাবে উপলদ্ধি করেছিল । শ্রানিকেতনেই এলমৃ্হাষ্ট গবেষন। 

9 পরীক্ষা-নিপীক্ষার কাজ সুরু করেন। ১৯২৩ সালে প্রথম শ্রীনিকেতনে 

ডিদ্পেনসারিব পত্তন হয় এবং গঠিও হর স্বাস্থ্য সমবায় । এই কাজ শুধু মাত্র 

শ্রনিকে হনেই সীমাণদ্ধ ছিলনদ, অন্থান্থ গ্রামেও এই কাজ ছড়িয়ে ফেরা 

হয়েঠিল। হানিকেতন ছিপ সমস্ত কাছের কেন্দ্র ও৪উৎস। অর্থনীতিবিদ, 

কষিবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, ডাক্তার, ধাত্রীশিক্ষা ও গ্রামীন শিল্পের বাভন্ 

বিশেষজ্ঞ এখান থেকেই নানা ভাবে কাজ করতেন । গ্রামের কর্মীরা বিভিন্ত 
সমন্য' নিয়ে এদের কাছে আসতেন এবং শিক্ষা ও সমাধান স্তর নিয়ে ফিবে 

গিয়ে নিত গ্রামে কাজ করতেন ।৯৩ ১৯২৪ সালে কালীমোহন ঘোষের তত্ব- 

বধানে তিনটি একমাস ব্যাপী ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছিল, ৩৪ জন 

শিক্ষানবিশ যোগ দিয়েছিলেন আশে পাশের ২২টি গ্রাম থেকে । এছাড়া 

শ্রীশিকেতনকে কেন্দ্র করে চার রকমের শিক্ষা-বাবস্থা চালুকরা কর! হয়েছিল £ 
১. শিক্ষাসভ বিদ্যালয় (১৯২৪ )| ২. গ্রামের কিশোরদের জন্য “লাক শিক্ষা 

সংসদ (১৯৩৬)। ৩. গৃহস্থদের জন্য “শিক্ষাচ্চা ভবন? (১৯৩৭)। ৬, 

প্রাইযারী শিক্ষকদের জন্ত এবং পল্লী সংগঠন প্রণালীতে ভিপ্লোমাকোর্স (১৯২২ 

থেকে ) কলেজের ছাজদের জন্ত ।*- 

শ্রীনিকেতন তার পরিধি কতটা! বিস্তৃত করবে এসম্পর্কে কোন নিখুত ও 

পরিষ্কারভাবে চিস্তাভাবনা করা হয়েছে বলে তার কোন সঠিক চিত্র পাওয়া 

যায় না। আনিকেতনের কাজ সুরু হবার ১০ বছর পরেও দেখ! যাব 

প্রীনিফেতনের কমী সংখ্যা ছিল ২৪ জন এবং বাৎসরিক আয় ছিল ৫০,০০০ 
টাকা । এই দশ বছরে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় কোষ তরী হয়েছিল, ১৯২৭ 

সালে। ১৯৩১ সালের মধ্যে এই কোষের অধীনে বীনুভূমের তিনটি থান! 

আনা কযেছিল, যার জনসংখা। ছিল ২ লক্ষ । মোট ২০০টি সমবায় সমিতি 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সময় কালে । চাষীদের থণ দান, ধর্নগোল। ইত্যাদির 

কাঙ্জগে এই সমবায়গ্ুলি নিযুক্ত ছিল। এই এলাকাগুলি ছিব শ্রীনিকেতনের 

তব 



বিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র। এই এলাকার আন্দাজ ৩৫ বগমাইল (170897081 ) 

নিবিড় কাজের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছিল সাধিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোন 
থেকে । এ কাজের জন্ত ১২টি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়। বল্লভপুষ তাদের মধ্যে 
একটি গ্রাম। এই নিবিড কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল-_গ্রামের সাধিক উন্নয়ন । 

গ্রামের মধ্যে থেকে গ্রামের পরিবর্তন আনা-_দৃর থেকে উন্নয়ন নয় ।১৫ 
কিন্তু ১৯৩৭ দশকের শেষের দিক থেকেই শ্রীনিকেতনের কাধধারার যূল্গত 

পরিব্তন ঘটে। গ্রামকে শ্বনির্ভর করার গুরুত্ব হাস পায়। এর বহুবিধ 

কারণের একটি হল রবীন্দ্রনাথের মাথার ওপর বিরাট খণের বোঝা । দেেনাএ 

দায়ে তিনি তার বইয়ের স্বত্ব শ্বললমূপ্যে ছেড়ে দিতে শুরু করেল। নিজের আকা 
ছবি একের পর এক বিক্রী হয়ে যায়। স্বীর সঞ্চিত অলংকার এই চোরা শ্োতের 

টানে হারিয়ে ষেতে থাকে । তাই অন্থমান করলে ভুল হবেন, কবি শ্রনিকেতনের 

কাজের মূলগত পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই শেষদি দু একটি 

গ্রামকে বেছে নেয়া হয়েছিল উয়্য়নের কাজের জগ্ত। তাও সাধিক উপয়নের 

দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যক্ত হয়েছিল । শ্রনিকেতনকে রূপান্তরিত কর! হয়েছিল অর্থকাঁছ 

প্রতিষ্ঠানে । তবুও আজকের পটভ্মির ওপর দাড়িয়ে রবীশ্রনাথের পল্ীচিস্তা 

গভীরভাবে আমাদের মনে বেখাপাত করে। কারণ তিনি যে কাল পে 

(একশো বছর আগে) এই গ্রাম উন্নরনের উদ্যোগ নেন, তখনে। পল্লী-পুনগঠপের 

ধারণা ও তার বাস্তবায়শের পন্ত কেউ এগেয়ে আসেশি। গ্রামজীবনের নিদারুণ 

পশ্চাৎপদতার মৃপীতৃত কারণ্গুপি নিয়ে পবদ্রপাখেএ মত এমন করে কেউ চিন্তা 

করেননি । পরিকল্পনা ও তাত প্রয়োগ তো দুরের কথা । রবীন্্-সমকালে 

রবীন্দ্রনাথের পল্লী চিন্ত। নিঃসন্দেহে প্রগতিবাশী। অবশ্য পে গান্ধীজি, তার 

পথ্াশ বছর পবে ভারত সরকার পলী উন্নয়ন কাজের চিস্তাভাবণা করেছিল।১৬ 

প্রকৃত পক্ষে ডার তবর্ষের মত পল্লী, কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশে সমবায়ভিন্তিক 

চাষ আবাদ, যৌথ খামার, কুটার শিল্পের প্রসার, শিক্ষা বিস্তার-_সামগ্রিকঁভাবে 

পল্ী-পুনর্গঠনের স্বাবলম্বী নীতি গ্রহণ ব্যতীত গ্রামজীবনের তথা ভারতধর্ষের 

উন্নতির কোন বিকল্প পথ নেই, কবি হয়ে৭ রবীন্দ্রনাথ এই সার-সতাটুকু বন্ধ পূর্ব 

থেকেই উপলদ্ধি করে কাজে নেমেহিলেন। রবীশ্রনাথের পল্লীচিন্তার এইটাই 

সবচেয়ে বড় সার্থকত। 



১০ 

আজকের পঞ্চায়েতীরাজ 
রবীন্দ্-ভাবনায় যে যুল সত্যটি ধরাপডেছিল, তা হুল গ্রাম ও নগর জীবনের 

আসমবিকাশ। এবং গ্রামীণ বিকাশের লক্ষ্যেই ভিনি কাজে নেমেছিলেন । 

ববীন্দ্রনাথেরও লক্ষ্য ছিল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের উন্নতি 

সাধন করা । আজকের পঞ্চায়েতী কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই, তবে কর্মস্থট ও 

তার প্রয়োগে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। আজকের পঞ্চায়েতী কাজের মূল 

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ত গ্রামীণ ও নগর জীবনের অসম বিকাশ দৃরীভৃত করা। গ্রামের 
মানুষকে স্বনিতর করে গড়ে তোলা । সেই সঙ্গে গশতভান্তিক চেতনাবোধেক 

বিকাশ সাধন । গ্রামের মানুষ নিজেদেরকে মাঙষ হিসাবে গডে তুলবে । শিক্ষা? 
সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। এইসব লক্ষ্য নিয়ে পঞ্চায়েতী রাজের পত্তন 

হলেপ্ স্থুরুতে তার কোন গতিশীলতা ছিলন1--ছিলনা কোন কাধকর ভূমিকা । 

এবাজ্যে পঞ্চায়েত বাজের কাজকর্ষে চঞ্চলতা দখা যায় ১৯৭৮ সালের পর। 

১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নিবাঁচনেরু মধ্যপিয়ে (গ্রাম পঞ্চাফেত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, 

জিল1 পরিষদ ) ছাপান্ন হাজার জনপ্রতিনিদি শিবাচিত হন। গ্রাম পুনগঠনের 

প্রশ্ন রাষ্ট ক্ষমত' বিকেন্দ্রীকরণের এক উদ্লেখযোগ্য ঘটন" । এখানে একটি বিষদ্ 

উল্লেখ কর! ধরকার যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে সহযোগিতার যেমন একটা স্থান আছে, 

তেমনি রাজনৈতিক মনন 9 মানসভিত্তিক শির্বাচন এং ছন্দের ও একটা স্তান 

আছে। কারণ, সংসদীয় গনতন্ত্রে নিধাচন হুল একটি দ্বিমুখী মোতধাবা | প্রথম 

ধারার লক্ষ্য উন্নয়নশীল দৃষ্টিভজিসম্পন্ন নেত, যে ধারায় রাজনৈতিক চেতনার 

বিকাশ। পাশাপাশি এট?ও উল্লেখ করতে হয় যে সংস্দীর গণ তস্ত্রে 'অসয বিকাশ 

তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । কারণ উন্নয়নশীল পরিকল্পনার মধ্যেই অসমবিকাশের 

মূলবীজটি নিহিত থাকে । তবে পরিকল্পপাগ্ুলি বি গণ্মুখী উদ্দেশ্য নিষে বচিত 
ও বাস্তবারিত হয়, তবে প্রাস্তিক ক্ষেতে উন্নদ্নের ছুট প্রতিফলন ঘটে । 

আজকের পঞ্চায়েতীরাজ সেই লক্ষ্য পূরণে অগ্রসর এবং তাতে বেশ কিছুটা হুফল 

পাওয়া গেছে, অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন উঠে না। 

গ্রাম উন্নয়নের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাখের যে মূল ভাবন। ছিল অজ্ঞানের অন্ধকার 

থেকে মুক্তি, সেই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির স্বয়স্ত্রতা, আজকের পঞ্চায়েতীবাঁজের 

বাস্তবধমী পরিকল্পনার ও র্বপায়নের লক্ষ্যও তাই। বিকাশমুখী গ্রামীণ 
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পরিকল্পনার কর্ধোগ্যোগে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এক শ্বশুর 

অর্থনীতিব-ভিত্তি-গড়ে ওঠার স্থযোগ সৃষ্টি হয়েছে সতা, কিন্তু সঠিক গ্রাম উন্নয়নের 

প্রশ্নে সামগ্রিক পরিপূর্ন তা আশা করা সম্ভব শয়। তার কান্ণ, যে সকল বাধা- 

বিপত্তি রবীন্দ্রধুগে (ছিপ, আজও বহুলাংশে তা বর্তমানে |  ববীন্রযুগেও ভূমি- 

ব্যবস্থা যেমন গ্রাম উন্নয়নের অন্তরায় ছিল, আজও তা বিছ্যমান। তবে উদ্ধৃত্ত 

জমি উদ্ধার ও বণ্টনের মর্ধা।ধবে প্রাপ্তিক ক্ষেত্রে কিছুটা সফল পারা গেছে। 
জনস্বাস্থ্য আদ বিশধ অগ্রসর তালাভ করেনি । তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতিহ 

বিকাশের ক্ষেত্রে আজকের পঞ্চায়েতী রাজের ভূমিকা উল্লেখেধ দাবি বাবে। 

রবীন্দ্-ভাবনায হে শিক্ষার প্রশ্নাট বিশষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল, আজচকপ 

পঞ্চায়েতীরাজ সেদিক থেকে বেশ খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছে । ঘটেছে 

সমধায় প্রথার প্রসার । এ-বাজে)র মান্তষের গণ-সচেন্নত। বক্ষির ভূমিকাটিকে 

পঞ্চায়েতীরাজ গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হায়ছে, বলা চলে। 

একথা নিঃসন্দেতে বলা যায় গ্রাম এলাকায় সীমাবদ্ধতার মধো বমান পঞ্চায়েত- 

গুলি দীর্ঘকালের স্থবিরতা কাটিয়ে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে এবং বেশকিছু স্বায়ী 

সম্পদ স্যটি করতে সন্গম হয়েছে । পঞ্চায়েতীবাজের কর্মযজ্জের, পধাপূু না 

হলে, সুফলগ্ুলি গ্রামের দরিদ্র মানুষে কাছে পৌছচ্ছে, একথা অস্বীকার করার 
প্রশ্ন উঠে না। ষাটের দশক, এমন কি সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এ-বাছ্যেবু 

গ্রামজীবনের যে অবস্থা ছিল, আজ তার বহুল পরিবতণ ঘটেছে ঠিকই, কিন্ধ 

ববীন্দ্রুগের সামস্তবাদী ব্যবস্থার কোন মৌলিক পবিবর্তন আজও "ঘটেনি" 

ফলে সাবিক উন্নয়ন পদে পে বাহত তচ্ছে, একথা স্মরণ রাখাদরকার | সাধিক 
গ্রাম উন্নয়নের দায়িত শুপুমাক্র সরকার ৪ গ্রাষের মানুষেরই নয়, দায়িত্ব নিতে 

হবে গোটা সমাজকে । 

জুত্র নির্দেশ 
১, পত্তসংখ্য। ৪১) ছিন্ন পত্রাবলী, পৃঃ ১১৩। 

২. পল্লীসেবা, রবীন্দ্র রচনালী জন্শ তবাধিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৫১৭। 

৩. পলী উন্নতি / এ /পঃ ৫০২। 

৪. উপেক্ষিত! পলী / এ / পৃঃ ৫২৯। 

৫. সভাপতির অঠিভাষণ / পাবণ প্রাদেশিক সম্মেলন, আহ্মশক্ি ও সমূহ / 
এ / দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৮২১। 
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১৩, 

১৪. 

১৫. 

নও 

সম্ভাষণ, পলী প্রকৃতি / এবীন্দ্ররচনাধলী / জ. শ. সংস্করণ / দ্বাদশ খণ্ড, 
পঃ ৫৬৮ । 

পল্লী-উন্নতি, ববীন্দ্রগচনাবলী / জ. শ. বাস্িকী সংস্করণ / জয়োদশ খণ্ড / 
পৃঃ ৫০৩ / শ্ীনিকেতনের ইতিহাস ৪ আধর্শ। 
অভিভাষণ, আত্মশন্তি ও সমৃত / র.জ শ. ব সংস্করণ / ছাদশ খণ্ড / 
পৃঃ ৮১০। 

অভিভাষণ, প্র. ব জজ. শ ল সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩ । 
পরী প্রকৃতি, রবীশ্র“খা'লী/ তই / ই) পৃঃ ৫৩০-৩১। 
1070 19911810501 [%0. 7১, 105. 

এ ীন্দ্রণাথের পন্ী সংগঠন-চিন্তা এ খুনিকে ভনর কাজ £. একটি সংক্ষিপ্ত 
ালোচনা। খাংলা ভাষায় অর্থনীতি চচা ১৮১৮-১৯৪৭ 8 সেমিনার 
পল ১৯৭৮। উমাপাশগ্ঞপ্রঃর নিবন্ধ। 
এ। 

এ। 

এঁ। 

1, 1ত01801 2 0৮0150790861২ [80019, 7১. 143. 
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রবীজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ 
র্ীন্্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন ১৯৪১ খ্রীষ্টাকে-_-ষার পর গত ৪£ বছর ধরে 

রবীন্তরচর্চা নানা পথ ধরে প্রবাহিত হয়ে এক একটি লক্ষ্যের দিকে চলেছে। 
আমাদের বাল্যকালে রবীন্দর-জয়স্ত্রী অনুষ্ঠানের কিছু কিছু স্থৃতি এখনে! আবছা 

মনে পডে। তখন রবীন্দ্রনাথকে জোভাসাকো পরিবারের ভূমিতান্ত্রিক এতিহোর 
দোসর হিসেবে প্রতিপন্ন করার একটি উদ্দেশযূলক প্রচেষ্টা চলত। এই কথাটি 

তার বিশেষ বিশেষ কবিতার আবৃত্তি, বিশেষ বিশেষ প্রহসন ও কাব্যনাট্যের 

অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হ'ত যে, ব্রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় 

সনাতন আদর্শের তন্লিবাহক ছিলেন এবং তীর সাহিত্যও মুলত একান্ত 

ভাববাদী। ৬*-এর দর্শক থেকে এ চিন্তাধারার যূল বাহক ছিল বঙ্গ সংস্কৃতি 

সম্মেলন ও রবীন্দ্রমেলা, তাছাডা রবীন্দ্রভারতী সেসাইটি এবং বিশ্বভারভীতো 
ছিলই। এ ৬ -এর দশকে একদল প্রগতিশীল সমালোচক রবীন্দ্রজীবন ও 

সাহিত্যে গভীরে দুটি মেলে অন্য রবীন্ত্রনাথকে খুঁজে ফেরার চেষ্টা করেন। 
নেপাল মন্জুমদার ১ তার স্থবৃহৎ “জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" 
গ্রন্থের সাহায্যে ববীন্দ্রজীবন কর্মের এক প্রতিবাদী সচল মানসিকতা উদ্ভা নে 

সচেষ্ট হন । এরপব সত্তর-এর দশকে যখন সঙ্কীর্ণতাবাদী নকশালপন্থীর। রবীন 

রচনার বহ্ুন্ত্সবে মেতে ওঠে তখন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কেবল যে 
রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন 
তা নয়, তাকে আশ্রয় করেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বীচবার পথ খুঁজে পান। 

১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থা জারী এক এঁতিহাসিক ঘটনা । সেই কালপর্বে তথাকখিত 

দেশপ্রেমিক কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কেবল মার্কস, গান্ধী, সৃভাষচান্দ্রর নির্বাচিত 

বচন! সেন্সর করেই বসে থাকে নি, তারা যথেচ্ছভাবে রবীন্দ্রচনাকে সেন্সর 

করেছেন। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ “মাটির কাছাকাছি” কবি হয়ে যান এবং 

ব্যাপক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আলোচনার মাঝে এসে দাডান। 

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রচর্চার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে বর্তেছে গণতান্ত্রিক শত্তি- 
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গুলির ওপর | এখন আর ববীন্্রমেলা অস্নঠিত হুয় না! ভাববাদীদের দ্বারা, 

পক্ষান্তরে বামফ্রণ্ট সরকারকে বরবীন্দ্রমেলার ব্যাপক আয়োজন করতে দেখি। 

এ-ও লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজযুস্তী উপলক্ষে সরকাৰী উদ্ভোগে 

প্রাথমিক শিক্ষা ও পানীয়জলের সু-সরবরাহের গ্যারার্টি দিতে । রবীন্দ্রনাথের 
তপোবন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত শাস্তিনিকেতনে পরিচালক কর্তৃপক্ষের কাজ যখন 

বালখিল্য কেন্দ্রীয় সরকারের পদলেহছন করা, তখন প্রগতিশীল শক্তির কাজ 

শুরু হয়েছে বিশ্বভারতী৷র স্বাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম । রবীন্ত্র- 

বচনাবলীর সরকারী সাহায্যে প্রকাশ, সরকারী উদ্যোগে রবীন্দ্রবিষয়ে নান! 

প্রবন্ধ প্রকাশ ইত্যাদি লক্ষ্য করলে বোঝ! যাবে যে কবির আবাল্য সংগ্রামী 

বূপটিকে যথার্থ মূল্য পেবার প্রচেষ্টার অভাব নেই। 
সেই কাজে প্রগতিশীল গণসংগঠন "পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের 

অবদানও প্রভৃত। এই সংগঠনটি ৭*-এর গোডায় যখন ভিন্ন নামে আত্ম- 
প্রকাশ করে, তখনই ব্ববীন্দ্রনাথের সংগ্রামী আদর্শ বুকে করে নিয়েছিল। এরপর 

সংগঠনের অগ্রগতি যতই নির্দিষ্ট হয়, ততই মূল কর্ণকাগুগুলির সঙ্গে রবীন্দ্র 
অন্ধ্যান সবপময়ই চলেছে । ১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয় সিনেট হলে অবস্থিত অতুল বস্থর আকা! রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবস্তব প্রতি- 
কৃতিটি ছাত্র পরিষদের ছেলের! নির্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত করে ছেডে দেয় আর 

অন্যদিকে ১৯৭২-এ শভীদ মিনার ময়দানে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে সংগঠনের 

উদ্যোগীদের যে সভা ভয়, তাতে বিশাল মঞ্চের পিছনে বড বড হরফে লেখ। 

হয়েছিল “মান্থষের অধিকারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ 1& আমাদের মনে পড়ে সেই 

সন্ধ্যায় হাজার হাজার মানুষ ১৯৩*-এর মন্তুষেন্ট ময়দানের& এতিহকে মনে 

রেখে রবীন্তর-অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সভায় গণনাট্য সঙ্ঘ ব্ববীন্দ্রনাথের 

“রথের রশি' নাটক অভিনয় করেন এবং “গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে 

বুবীন্দ্রনাথ শীধক প্রকাশিত পুস্তিকা আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করে। 

এই-যে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে নতুন করে ভাবন। এবং ববীন্্রর্চার গুরুত্ব 

সংগঠন কাধে করে নিল, তার প্রথম কারণটি আগেই বল! হয়েছে। সে 

সঙ্গে এটাও সম্প্রতিকালের মান্য বিশ্মিত-ভাবে বিশ্বাস করছে যে সাম্রাজ্যবাদ 

«৪ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তিম্বাধীনতা ও নাগত্তিক 

খধিকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক সংগ্রামী মানসিকতা যত বেশি তথ্য 
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সমৃদ্ৃভাবে তুলে ধরা যাবে, ততই প্রতিষ্ঠানিক মহল পিছু হটবে এবং প্রগতিশীল ' 
শিবির সমৃদ্ধ হবে। 

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, জাতিগত দেশগত ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত সমস্ত 

ভেদাভেদ দূর হয়ে গিয়ে সমগ্র মানবজাতি এক সৌন্দধের বন্ধনে একদিন এঁক্া- 
লাভ করবে । এই জন্তই তিনি বিশ্বকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। উনবিংশ 
শতাবীতে তার লেখা রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 

তদানীস্তন “নব্যবঙ্গ আন্দোলন ( আশ্বিন ১২৯৬ ) ও তার ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কে 
তিশি কতদূর সচেতন ছিলেন | বাঙালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের অলাডতা 
ও আত্মাভিমান সর্বন্বতার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ছিল তীব্র ও শ্লেষাতআ্ক। চার 

বছর পরে লেখা 'ইংরাজের আতঙ্ক প্রবন্ধে সাওতাল বিপ্রবের সময় ইংরাজ 

শাসকরা! আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সাওতালদের ওপর কেমনভাবে শুলিগোলা বধণ 

করেছিল তার প্ররুত পরিচয় সেখানে দেয়া আছে। ''অপযানের প্রতিকার" 

ও “ম্বিচারের অধিকার” নামে রবীন্দ্রনাথ যে দুটি প্রবন্ধ লেখেন সেখখলিতে তিনি 

ইংরাজের ওদ্ধত্য, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদনীতি ইত্যাদি নিপুণভঙ্গীতে 
বিশ্লেষণ করেন। এই দৃষ্টাত্তগুলি তুলে ধরার কারণ হল রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক 
দুঠিভঙগীর পরিচয় দান। কিন্তু শুধু এইভাবেই প্রবন্ধের পাতায় কবি নিজেকে 
আবদ্ধ রাখেন নি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে বসে বিদেশী আন্দোলনগুলির 

সংবাদ কিভাবে রাখতেন তান্জানতে হলে আদ্নার্ণ্যাণ্ড সম্পর্কে তার রচনাদি 

পাঠ করতে হয় । আইরিশ বিপ্রবীরা রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে সশস্থ বিদ্রোহ 

ঘটিয়েছিল তা এবং সে দেশের বারবার শশ্গহানি, দুভ্িক্ষের হানা, উপনিবেশিক 

শোষণ, ক্ষুধার্ত চাষীর মৃত্যু ও বসুলোকের দেশত্যাগ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের 

চিন্তায় ছিল। তিনি আরাল্যাণ্ডের প্রাঙ্কেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং 

সে দেশের সমবায় আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন; বলেছিলেন । আয়াল্যাণ্ডের 

বিপ্রবীরা রবীন্দ্রনাথের বাণী থেকে তাদের আন্দোলনের শক্তি গ্রহণ করেছিলেন । 

কবি ১৯২১ সালের গোডায় যখন আযেরিক। থেকে ইংল্যাণ্ডের দিকে যাজ। 

করেছেন, তখন জাহাজ থেকে এগু,জকে লিখেছেন 8 7996 998 আয 
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এর পাশাপাশি উনিশ শতাব্দীর গোডায় যে এঁতিহাসিক বৃযুয়র যুদ্ধ ঘটেছিল 

তার প্রসঙ্গ আমাদের মনে আছে । সেই যুদ্ধে ব্যয়রদের হাতে যখন ব্রিটিশসেনা 
প্রচণ্ড মার খায় তখন গান্ধীজী আশ্চ্ষজন কভাবে বুয়রদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ 
সরকারকে এই ফুদ্ধে সাহায্য করা তার 9৮ বা কর্তব্যকর্ম বলে ধরে 

নিয়েছিলেন। বার্না*+-এর মত ফেবিয়ান সমাজতান্ত্রিক যে ব্রিটিশ সাস্বাজ্যের 

জয়গান গেয়েছিলেন আর ভারতবর্ষের দেশীয় রাজামহারাজার1 যে অর্থ, অশ্ব 

সৈন্ত দিয়ে সেদিন ব্িটিশ সরকারকে সাহাধ্য করেছিল সে কথা তো! দকলেই 

জানে । ববীন্দ্রপরিবারের গগণ্ক্রনাথ ঠান্ুরও সেই সঙ্গে চলে যান। কিন্ত 

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি থেকে ব্রিটিশের বিরোধিতা করলেন । তিনি 
লিখেছেন ১ কোথা হইতে বণিকের কামান প্রাচীন চীনের কে অহিফেনের 

পিও বর্ণ করিতে থাকে আর আফ্রিকার নিভৃত অবণ্য সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার 

বজে বিদীর্ণ আর্ডম্বরে প্রাণত্যাগ করে । কিছুকাল পরে চীনে শক্তিমদমত্ত ব্রিটিশ 

তথ! ইউরোপীয় শক্তিগুলির অকথ্য অন্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 

রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বুয়রদের কথা উল্লেখ করেছেন। তানীস্তন গণতান্ত্রিক 

রাষ্্ীর় আন্দোলনের পরিচয় “টৈবেগ্যের একাধিক সনেটেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 

যার একটি অংশ উদ্ধার কর] যেতে পারে £ শক্তিদন্ত স্বার্থ লোভ মারীর মতন 

দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভূবন / দেশ হতে দেশাস্তরে স্পর্শবীজজ তার / 

শান্তিময় পলী যত করে ছারখার ।% 

১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯০৮ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে ক্ষু দপাম, প্রফুল্ল 

চাকী, শ্রীঅরবিন্দ, বাঘাষতীন প্রমুখের সম্ত্রাসবাদী কার্বকলাপ, ১৯১৪ থেকে 

১৯১৮ প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং বিশের দশকে 

অসহযোগ আন্দোলনের গোডাপত্তন সমগ্র বাংলার গণভীবনে প্রচণ্ড উত্তাপ 

সার করে। বলাবাহুল্য এই আন্দোলনগুলির চরিত্র ও জনজীবনে তার 
প্রতিক্রিয়া যেমন কবি লক্ষ্য করেছেন, তেমনি আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও 
শাস্তির প্রশ্নে কবির দৃষ্টিভঙ্গি পরিফার ধরা পড়েছে । এল তিরিশের দশক। 

হিজলী জেলে বন্দীদের ওপর গুলি চালন৷ রবীন্দ্রনাথকে এমন বিচলিত করে ষে 

ব্রিটিশ কারাগারে সমালোচন। করে বন্দীমুক্তির প্রশ্নে নিজ অভিমত লরাসরি 

জানিয়ে দিতে কবির কোন ছিধ! হল না। সেদিন বাংলাদেশে যে গণ- 

বিক্ষোভের প্রকাশ দেখ! গিয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রবীন্্রনাথ। 
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স্থতরাঁং স্বাধীনতাপূর্ব কালে বৃহত্তর বাংলার গণআন্দোলনে প্রায় প্রত্যেকটি 
ক্ষেক্রে রবীন্দ্র-ব্যক্কিত্বের উপস্থিতি বাঙালী তথা ভারতবামীকে আত্মশক্তিতে 

বলীয়ান করেছিল । 

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই যে গণতান্ত্রিক শক্তি যুদ্ধ ও শাস্তির 

প্রশ্নে পুরোপুরি শাস্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তার পিছনে আছে ববীন্র- 

নাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব। আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারবুস, রেল! প্রমুখের সঙ্গী 
রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক 

সংঘ প্রভৃতি সংগঠনের অংশীদারী হয়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংহত করেন । 
আত্তর্জাতিক “ঘাণাপত্রে শাস্তির সপক্ষে এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত 

করতে যে আবেদনপত্র প্রচারিত হয় রবীন্দ্রনাথ তাতে স্বাক্ষর করতে দ্বিধা! করেন 

নি। ঠিক এই প্রশ্নে কবিকে আমরা এমন কি শরৎচন্দ্রের চেয়েও অগ্রসরমান 

ব্যক্তিত্বে দেখতে পাই। 

রবীন্্নাথ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু জীবনের 

শেষ জন্মদিনে সভ্যতার সংকট বিষয়ে যে ভবিব্যৎ বাণী কবি করেছিলেন, তিনি 

বেঁচে থাকলে তা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল তা উপলদ্ধি করতে পারতেন । 

ঘ15900, ৪৮ 111001806-এ দেশ বিভাগ হলে কোটি কোটি উদ্থাস্ত শ্রোতে 

পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা 9 আসামের অর্থনীতি ভেঙে পডল। শিয়ালদহ, 
হাওডা রেলস্টেশনে নতুন“ইঙদী জীবন সংগ্রামে বাঁচবার জন্য হয় দেহবিক্রয় 
করল, নতুবা হকার হল, অনেকেই অনাহারে মাঝ গেল। বাফাল ৭য়ালের 

গায়ে অসংখ্য অবৈধ শিশু শুরু করল কান্না। এই সময় পশ্চিমবাংলার মানুষের 

সামনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি তার লেখনীর মধ্য দিয়ে এক বিরাট শক্কি দিল। 

বুর্জোয়া জমিদার কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথের দিকে কখনে! প্রসম্নভাবে চোখ 
ফেরান নি। দি প্রচার মাধামগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গান আবৃত্তি প্রচারিত 

হয়ে গণতান্ত্রিক মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে এই তয়ে বিভিন্ন প্রচার 

মাধ্যমে তিনি উপেক্ষিত হতেন । এল ১৯৫৯ সাল। পশ্চিমবাংঙার বুকে বুভূক্ষা 

থাস্ক আন্দোলনকারীদের ৪পর নিধিচারে গুলি বর্ণ হল। আশি জনের 'অধিক 

আন্দোলনকারী শহীদ হঙগগ। সেই সমগ্ন "স্বাধীনতা পত্রিকার পাতা এ্টালে 

নও্রুল স্থুকাস্তের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও বিভিন্ন অত্যাচারকেন্দ্রিক 

আলোকচিজ্ের ওপরে বা নীচে ব্যবন্থত হয়েছিল। “বিচারের বাণী নীরবে 
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নিভৃতে কাদে । অথবা যাহারা তোমার বিষাইছে বাস নিভাইছে তব আলো /' 

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো”, কিংবা “নাগিনীর! 
চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস / শাস্তির ললিতবাণী শোনা ইছে ব্যর্থ 

পরিহাস / বিদায় নেবার আগে তাই / ডাক দিয়ে যাই / দানবের সাথে 

যারা সংগ্রামের তরে / প্রস্ত হতেছে ঘরে ঘরে৮- ইত্যাদি অসংখ্য উক্তি 

সেদিন বাঙালীর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ঝড তুলেছিল । 
১৯৬২-তে সাম্রাজ্যধাদীর চক্রান্তে সংগঠিত হয় ভারত-চীন সীমাত্ত সংঘর্ষ। 

ডালেস-এর পররাষ্ট্রনীতির ক্রীডনক হিসেবে ভারত সরকার সেদিন শ্রমিক 

কমকদের সংগঠিত আন্দোলনকে ধাম! চাপা দেবার জন্তে সেই চক্রান্তে জড়িয়ে 

যার়। অনেক বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবী, শিল্পী “দেশ” পত্জিকার পাতায় "শিল্পীর 

স্বাধীনতা'র নামে রাজসাক্ষী হয়ে দীডান। ভারত রক্ষা আইনে ধৃত গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের নেতা এ শবিকরা কারাগারে নিক্ষিপ্ন হণ । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি 

বেঁচে থাকতেন, ভিনি কি করতেন ? চীন দেশের ওপর ব্রিটিশ ও জাপানীর 

অত্যাচার কিংবা সোভিথেতের মাটিতে জাবের শোষণ ভার কলমে নিষ্ম হযে 

ধরণ পঙেছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাব ছায়াতলে কেমন স্থন্দর ৪ 

শাস্থিমঘব জীবন যাপন করা যায়, তা “রাশিয়ার চিঠি, গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন । 

সেই রবীন্দ্রনাথ আবে ( ছু শক ) বাঁচলে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ধ যে সাআজ্য- 

খাদীদেরই চক্রান্ত তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। তাই ৬*-এর দশকে 

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা মানবতাবাদী প্রবীন্দ্রনাথকে যহ বেশি সম্ভব সাধারণ 
মান্গযের কাছে শিয়ে যেতে চান এবং ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবাংলার বুকে যে খাস্ক 

আন্দোলন বুর্জোয়া জমিদারদের ভিত কীাপিযে দেয়, সেই আন্দোলনে ও ছিল 

রবীন্ত্রবাণী ৭ ব্বীন্্রসংগীতের প্রত্যক্ষ প্রেরণা । 

ভারতবর্ষের শাসকসম্প্রদায় এটা বুঝতে পেরেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে ভাববাদী- 

দের হাত থেকে রবীন্দ্রচচার অধিকার কেডে নিয়ে প্রগতিশীলরা এমন পর্যায়ে 

পৌঁছুচ্ছে ষে আগামীদিনের প্রতিটি গণআন্দোলনে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার কর! 

হবে। সেইজন্তই স্থপরিকল্পিতভাবে ৭*-এর দশকের কিছু আগে থেকেই 

উগ্রপন্থীদের প্রকারান্তরে নানা সাহায্য দেয়! হল। এর ফলে ব্ববীন্্নাথের 

মৃতি ভাঙা হল এবং রবীন্ত্রসাহিত্য স্থষ্টির বহৃ্যৎসব করা হল। সেদিন যে-সব 

হঠকানী বন্ধুরা এই চক্রান্তের ফাদে প] দিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই অবশ্থ 
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পরবর্তীকালে এই তুল শ্বীকার করেছিল। এই প্রবন্ধকারের নিজগ্ব একটি 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় এখানে দেওয়া যাক। তীর জনৈক ছাত্র ববীন্দর- 
নাথের বিশ্বভারতী প্রকাশিত “বিচিত্রা” গ্রন্থটি পভবার জন্তে নিয়ে যায় এবং 

পত্রে সে তথাকথিত উগ্রপস্থী কাজকর্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রবন্ধকার ধয়েই 
নিয়েছিলেন যে ছাত্রটি তার কর্মকাণ্ড শুরু করেছে এ গ্রন্থটি পুঁডিয়েই এবং 

সেটি আর ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু উগ্রপন্থী আন্দোলন স্তিমিত 

হয়ে আসার পর সেই ছাত্রটি বইখানি ফেরৎ দেয় ষা থেকে প্রমাণিত হয় ষে 

রবীন্দ্রনাথ তার চিন্তার জগৎকে অধিকার করেছিলেন! এই ৭০-এর ধশকেই 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকৃশলী সন্মিলনী”$ ১৯৭২-সালের 

মার্চ মাসে পশ্চিমধাংলায় ষে জাল নির্বাচন অনুষ্টিত হয় সেখানে গণতন্ত্রের 

চ্যনতম শর্ত যেমন উপেক্ষিত হুল, তেমনি নেমে এল আরও বেশী অত্যাচার | 

শুরুহল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে নি:শেষ করার যডযন্ত্র। এই মুহূর্তে 

কাজ হয়ে দাড়াল জাতীয় ক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে গণতান্থ্িক ও 

মানবিক অধিকারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উজ্জল তৃমিকারটি তুলে ধরা । এ 

বছর ২০ ম কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে বিশাল মঞ্চের পিছে বড 

বড হরফে লেখা হয়েছিল “মানুষের অধিকারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ । এই 

উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পফিত ষে পু্ভিকারি কর! হয় তার হাজার হাজার কপি 

বাংলার জনগণ কেনে এবং অত্ঠাচারের মুখে তা থেকে শক্তি পঞ্চয় করে। 

প্রায় এক বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের বন্দীমুক্র দাবি সম্পকিত ভূযিকাকে তুলে 
ধরার জন্য সার। পশ্চিমবাংলায় নানা আলোচনা সংগঠিত হয়। ১৯৭৩-এ 

১১ জুন রবীন্্রত্বরণ অনুষ্ঠান-এ সভাপতিত্ব করেন শ্রণারায়ণ চৌধুরী । 

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনন্দমগোপাল সেনগুপ্ু, সরোজ মোহন মি ৪ তারাপদ 

মুখোপাধ্যায় । এ সভায় বীরভূম জেলার দিউডিতে অবস্থিত রবীন্দ্রভবনটি 

সরকারী নির্দেশে সি. আব. পি.র আবাসস্থলে পরিণত হওয়ায় প্রখ্যাত রবীন 

জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'ধৃূসর..মাটি পত্রিকার সম্পাদকুক 

যে চিঠি পঠান, তা পঠিত হয়। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন £ 
সিউডিতে কবির নামে নিমিত 'রবীন্দ্রভবন” এখন নাকি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ 

পুলিশের আতন্তান! হয়েছে । জানিনা এর! জাঠ কিন1। রবীন্রভ্নকে কি আর 
কোন সৎ কর্মে লাগানো যেত না? সিদ্ধার্থশহ্কঃ৯ কি ভুলে গেছেন বাসস্তাী, 
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দেবীর১* কাছে 'বাংলার মাটি" গানের ন্বরলিপি ছিল-_চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কবির 

তখন গভীর বন্ধুত্ব । সেই রবীন্দ্রনাথের নামে ভবনগুলির ব্যবহার বিষয়ে তীর' 

দৃষ্টি কি যাবে না ৯১1 চিন্তরজনের সঙ্গে সিদ্ধার্থশঙ্করের রক্তের সম্পর্ক থাকলেও 

মানসগঠনে ঘষে উভয়ের আসমান-জমিন ফারাক, তা বোঝ প্রভাত কুমারের 

মত সরল মানুষের পক্ষে স্ম্তব ছিল না। 

১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থা জারীর আগে পর্ধস্ত ববীন্দ্রনাথ-চচা স্দূর গ্রাম পর্যস্ত 

ছড়িয়ে দিতে বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক করমীর! ক্লান্ত হননি । এর সঙ্গে 

যুক্ত হয়ে যায় নজরুল ও শ্কান্ত চা, যাদের মধ্যে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথেবু 

উত্তরাধিকার অপিত হয়েছিল । জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় ১৯৭৫-এর জুনের 

শেষে। পশ্চিমবাধলায় সে অঘোধিত জরুরী অবস্থা চলছিল তা এবাবে সারা 
ভারতে আইনত সিদ্ধ ইল। এপ মিসা, ভি. আই. আর-এর পাশাপাশি 

প্রি-সেন্সার এর ব্যবস্থা, যার দুঃসহ পরিচয় সম্মিলনী দপ্তরে দিনের পর দিন 

আসতে থাকে । অসংখ্য পত্র পত্তজিক৷ বন্ধ হতে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথের অনেক 

উক্তি, গান নিষিদ্ধ হয়ে ষায়। বলা বান্থল্য, এই সময় গণতান্ত্রিক অধিকার 

পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যত সভা হয়, তার সবগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এদে পডে 

এবং রবীন্দ্রনাথকে জনমানপে মেলে ধরবার জন্তে বিবুতি, আলোচন। সভা। 

ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হর । 

এই সময় বিবৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি ১৯৩৭ সালের প্রচারিত 

সতকবাণীকে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেয়া! হয় যেখানে ব্রবীন্দ্রনাথ 
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0819100 0%1]1% 101 1)1008811) 107 05910 6199 2008 09700007560 01:09:10 

009708 691108 60 109 01)1):99859 11 18 61900 9200])60 199 118016801)609 

07 009%5%:9169 04 169 ৪০.১19৪৪.১২ 

এখন আমাদের বুঝতে অন্ুবিধে হয় না যে জরুরী অবস্থায় কেন জোর করে 

রৰীন্দ্রজম্মোৎ্সব পালন পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। 

১৯৭৭-এ আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল 

বামক্রণ সরকার । এবার কাজ রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদীদের গণ্তী থেকে উদ্ধার 

করে আন! এবং জনগণের সামনে আনা। যে ববীন্দ্রনাথের পো্্রেট পুড়িয়ে 

দেয় হয়েছিল, যার লেখ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যাকে প্রকৃতি ও ঈশ্বরেক, 
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কবি হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল, তাকে মীমের কবি হিসেবে স্থাপিত করা! । 

কবি লিখে গিয়েছিলেন £ মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক/আমি তোমাদেরই 

'লোক/আর কিছু নয়/এই হোক শেষ পরিচয় ।১৬ তাই রবীন্দ্রভবনগুলির 
সম্প্রসারণ ও সংস্কার, তাই বববীন্দ্রজন্মোৎসব পালন, সে জন্তেই মাতৃভাষায় শিক্ষা 

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দান, গ্রাধীণ জীবনে স্বাস্থা উন্নয়ন 
ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপন পরিকল্পনা ইত্যাদি বামক্রণ্ট সরকারের 

অন্ততম কাজ। এরই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং পেইণ্টাস” ফ্রণ্টের উদ্যোগে নিরলস রবীন্দ্র চর্চা 

চলেছে । যদি পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিরস্থর শক্তিশালী করতে 

ক্য়, তাহলে ববীন্দ্র-অনুধ্যান ছাডা দ্বিতীয় কোন পথ নেই। পশ্চিমবঙ্গে সচেতন 

সংস্কৃতিকর্মীর! সুনিশ্চিত ভাবে এই সিঙ্ধান্তে পৌচেছেন এবং সেই কাজটি সততার 

সঙ্গে করে চলেছেন । 

টাকা টিষ্নানী 
১, ব্ববীন্্র গবেষক ডঃ নেপাল মজুমদারের জাতীয়তা আত্তর্জাতিকতা৷ 

ও ব্ববীন্দ্রনাথ ৬ খণ্ডে বিস্তপ্ত একটি বিশাল গ্রস্থ । এই গ্রন্থাবলীর জন্য নোপাল 

মজুমদারকে ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবতিত রবীন্দ্র পুরদ্ধারে সম্মানিত 
কর হয়। 

২, ১৯৭২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সরল] রায় মেমোরিয়াল হলের সভায় 

জন্ম হয় “গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকৃশলী সম্মিলণী'র। পর্নবর্তীকালে এর 
নাম বদল করে বাখা হয় “পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, 

৩. যুগান্তর ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১ ) গণশক্কি ২ মার্চ ১৯৭২। 

৪. শহীদ মিনার ময়দানে ১৯৭২ সালের ২* মে এ সাংস্কৃতিক সমাবেশটি 

'মনুতিত হয়। 

৫. ১৯৩ সালে এই মন্তুমেণ্ট ময়দানের পাদদেশে দাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ 

হিজলি জেলে বন্দী হত্যার বিরুদ্ধে তাঁর অনু কের প্রতিবার্দ ধ্বনিত 

করেছিলেন, অভিশাপ দিয়েছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। 
৬. ১৯২১ সালে ইংঙ্গযাও যাব্রাকালে জাহাজ থেকে এও জকে লেখা কবির 

চিঠির অংশ বিশেষ । 
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*, নৈবেগ্ক, ববীন্জ্ররচমাবলী । 

৮. প্রান্তিক ১৮নং কবিতা | 

৯ তৎকালীন কংই পরিচালিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী । 

১৭, সিদ্ধাথশংকর রায়ের দিদিমা] । 

১১. এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ৩*মে 'ধুসরমাটির" সম্পাদক 
তরুণ চৌধুরীর কাছে। চিঠিটি গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর 

(বন্্রীয় কম্টি কর্তৃক ১৯৮* সালে প্রকাশিত “সাংস্কৃতিক আন্দোলন অতীত ও 

বর্তমান সংকলন'-এর দলিল অংশে (১১ নং / স-তেইশ পৃঃ) ছাপা হয়েছে 
এই চিঠিটির প্রথম অংশে ছিল £ “ধূসর মাটি” সম্পাদক মহাশয় সমীপে-শুনে 
ছিলাম যে জাঠর' যখন জায়গা দখল করে, নতুন দেওয়ানী খাসে তারা তাদের 

আন্তাবঙ্গ বানিয়ে ছিল, আর দেওয়াণী আমে রান্নার জায়গা । বহুকাল বান্না 

ধেশায়া কালির ছায়া দেওয়ানী আমের প্রাচীরগাজ্রে ছিল । রবীন্দ্রনাথের নামে 

“ভবন? হয়েছে অনেক শহরেই । কিন্তু তার ব্যবহার কি হচ্ছে তা নিয়ে 

০শবাসীর কোন উদ্বেগ নেই। 

১২, 81598883 60 10018 ০151) [10976 0090181916৮ 00914 ০0 1? 

1 0. 1937 10 01500. 

১৩, পরিচম্ত, সেঁদুতি, রবীন্দ্রনাথ । 
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ইজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথ 
১ 

,..... সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই 

জানত। আমার পরিচয় তখন কেবলমাক্জ আমার আত্মায় প্বজন নিকটতম 

ন্ধঙ্গনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন এই সময়ে অিপুতার মহারাজা বীরচন্জ 

মাণিক্য বাহাছরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন (তজাড়াসীকোতে_ 

--জোথক )। বালক আমি, সসধকোচে আমি তাকে অভ্যর্থনা করলাম। 

আপনার! হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন তিনি রাধারমণ 

ঘোষ । মহারাজ তাকে হদুর জিপুরা হতে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল 

জানাতে যে, আমাকে তিনি কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন _- 

( রবীন্দ্রনাথ )। 

রবীন্রনাথের সঙ্গে ্রিপুবার এই প্রথম সাক্ষাৎ সংযোগ । জিপুরাএ দিংহালণে 

তখন বীরচন্জজ মাণিক্য। রাজার বয়স ৪৩। কবির বয়স তথন ২*। 

রবীজনাথের ভগ্হদয় কাব্য ১৮৮১ পালে বেরোয়। তার একবছর পরে 

বীরচন্জের প্রাধানা মহিষী ভান্মতীর মৃত্যুতে মহারাজ খুবই শোকাহত হণ । 

এই লময় ভগ্রন্থদয় কাব্য পড়ে তিনি এত মুগ্ধ হন যে রাধারমণ ঘোষকে 

কলকাতায় পাঠিয়ে দেন কবিকে অভিনন্দিত করার জন্ত। উচ্ছুদিও আবেগে 

তিনি বলেছিলেন ঃ 'এ বালক কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠনিধি পে একদিন প্রতিষ্ঠা 

লাভ করবে'। 

ধ্দিও ভার আগে এমনি আর এক দূত এদেছিল বিগ্যাসাগরের কাছে 

মহারাজের বার্ত। নিয়ে। বিস্তানাগর বাংলা ভাষাকে খ্বমহ্মামু প্রতিষ্ঠা করেছেন, 

সেই ভাষাকে “রাজভাষা'” ছিসেবে গ্রহণ করে ত্রিপুরার রাজপরিবার কভঞ্- 

এই ছিল সে বার্তার মূলকথা। যে দূত এই বার্তা নিয়ে এসেছিল তাঁঃ 

পোঁধাকে জট ধাতুর শ্বারক চিনে বাংল। ভাহার খোদাই চি ধেখে বিস্তালাগগর 

মশাই সোংসাছে বলে উঠেছিলেন £ “আমার বাংলাভাষ। রাজতাহার সন্মাণি 

পেয়েছে কে. ৯০৯১] 
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ত্রিপুরার রাজারা আর সব রাজাদের মতই বাজ! ছিল। আধিক সঙ্গতি 

অন্যদের তুলনায় ছিল না বটে কিন্তু প্রঞ্জার সঙ্গে রাজার সন্বন্ধটি ছিল আবহ্- 
মানকালের নিয়মে বাধা । সেই নিয়মে জমিদার মহাজন সাকরেদ পাইক 

পণ্টনদের জুলুমবাদ্জি, শোষণ, অত্যাচার কোনকিছুব খামতি ছিল না। এই 
রাজাদের আদেশেই একগাত্র একটি পম্প্রদায়ের মানুষ ছাডা অন্যকোন সম্প্রদায় 

বা গোষ্ঠীর মানুষের কাছে লেখাপভ! কর! ছিল বে-আইনি। 

তবু9 পাকে যেমন পদ্ম ফোটে বাজ্জাদের মধ্যে অদ্ভুত এক বিপরীত চবিন্ত 
ছ্িল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন একাধারে কবি, বৈষ্ৰ কাব্যরসিক, 

সঙ্গীত ও ললিতকলায় পারঙ্গম এবং কলাক্ষটির উৎসাহদাতা । তৎকালীন 

এতিহাসিক কর্ণেল মঞ্মি ঠাকৃর বীরচন্ত্রকে 'বাংলার বিক্রমা্দিত্য' উপাধি দিয়ে 

রাজপরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞাত। প্রকাশ করেছিলেন | 

রবীন্দ্রনাথের যখন ফৌবন বয়েস, তখন ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে ছিলেন 
রাধাকিশোর মাণিক্য। তিনি প্বীন্দ্রলাথের সমবয়সী ও বটে। এই বাধা- 

কিশোরের আমন্ত্রনই রবীন্দ্রনাথ প্রথম ত্রিপুরায় আদেন। তারপরে প্রো 
বয়যে বারেজ্র কিশোরের প্লাজত্বে এবং বাদ্ধক্যে বীব্রবিক্রম কিশোরের আমস্ত্নে 

রবীন্দ্রনাথ অনেকবার ত্রিপুরায় এসেছেন.। কিন্তু সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গ বন্ধুত 

ছিল রাধাকিশোরের সঙ্গে । 

এই সমর রখীক্রনাঁথের অনুপ্রেরণায় আগর তল শহরে প্রথম সাহিত্য সভার 

প্রচলন | তেমনি এক সায় ব্বীন্্রনাথ বসেছেন একটি আসনে । বাধাকিশোর 

পাশেরটিতে শন! বসে দর্শকদের আসনে গিয়ে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে 

অনুরোধ করা সত্তবেণ রাধাকিশোর অন | সবিনয়ে বললেন £ "সাহিত্য ক্ষেত্রে 

আপনার স্থাণ সর্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্তবৃন্দ 

মাত্র, উচ্চমঞ্চ আমার স্থান নয়? | 

রবীন্দ্রনাথের আসা যাওয়া, সাহিত্য সভার স্থত্র ধরে আগরতলায় এসমষ 

বেশকিছু সাহিতাপত্র জন্ম নেয়। যেমন--পণ্ডিত চন্দরো্ধয় বিচ্তাবিনোদ-এর 

সাপ্তাহিক “অরুণ, স্রেজ্জমমোহন দেববর্মী-র “বঙ্গভাষা” এবং মহেন্দ্র দেববর্মা-র 

ধূমকেতু" । এইসব পত্িকা্ধ যেমন রবীন্ত্রর্চার প্রসার হচ্ছিলো তেমনি 

ববীন্দ্রনাথও ত্রিপুরার রাজপরিবার শুধু নয়, সেখানকার প্রকৃতির অন্থুপম সৌন্দর্য, 
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সহজ সরল উপজাতি যাচুষের স্থর নৃত্য ছন্দে আকুষ্ট হয়েছিলেন । তার অনুভবে 
নতুন রূপ পেল ত্রিপুরা-হুন্দরী জরিপুরা' | “কাহিনী” কাব্যগ্রন্থ কবি উৎসর্গ 

করলেন বন্ধু রাধাকিশোর মানিক্যকে। 
বীরেন্্কিশোর যাণিক্য-র আমলে তার উদ্যোগে তৈরি হয় “কিশোন 

সাহিত্য সমাজ+'। ত্রিপুরার দরবারী সাহিত্য অল্পবিস্তর নেমে এলে। সাধারণ 

শিক্ষিত মানুষের গণ্তীতে । সবকিছুর মূলে রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল এত বেশী 

ষে কিশোর সাহিত্য সমাজ তার মুখপত্রের নাম দিল “কুবি” (১৩৩১, আধাঢ় )। 

রবীন্দ্রনাথ এতে লিখতেন । এই ত্রিপুরার মাটি থেকেই তিনি পেয়েছিলেন 

'রাজধি? উপন্তাসের উপদান (পরে নাটক “বিসর্জন? )। 

বাংলার মাটিতে ত্রিপুরার মান্থষের আনাগোনা বেশী করে শুরু হয় রবীন্দ্র 

নাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর | শাস্তিনিকেতনকে, বিশ্বভারতীকে 

ত্রিপুরার রাক্তাব্রা ষেমন অর্থ সাহায্য করে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন, তেমনি 

শাস্তিনিকেতনে ভ্রিপুরান্র সাহিত্য শিল্প পিপান্ধ ছাত্রদের আসা যাওয়া ছিল 

ভালই । তেমনি এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র শ্রেহধন্ত প্রখ্যাত শিল্পী ধীরেন্্রুষঃ 
দেববর্ধন আজও সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বেচে আছেন। আর একজনের 

নামও ম্বর্ণাক্ষরে লেখ! থাকবে যিনি ছিলেন ত্রিপুরা ও বাংলার সাংস্কৃতিক এঁক্যের 

অন্থতম বড সেতু--নাম নীলেশ্বর মুখাজাঁ। মণ্পুতী সম্প্রদায়ের কুলীন ব্রাহ্মণ। 
খোল ও মৃদ্গ বাদক, গারক. এবং নৃত্যশিল্পী নীলেশ্বর বাবুকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
আবিষ্কার করেছিলেন রাধাকিশোর মানিক্যের রাজসভায় সঙ্গীত ও নৃত্যের 

আসরে | পরে অনিল চন্দকে পাঠিয়ে কৰি তাকে নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে । 

মণ্পুরী নৃত্যশিক্ষক হিসেবে নীলেশ্বর বাবুর অকৃত্রিম অবদান আজ? ম্মরণীয়। 
শান্তিনিকেতনে প্রথম চিত্রাঙ্গদা নৃত্যাভিনয়ে নীলেশ্বরবাবু তার সমস্ত শিক্ষা এ 
দক্ষতা দিয়ে সাজিয়ে তৃলেছিলেন কৰি ভাবনার অস্তর অনুভূতি । 

কবির আশিমত জন্মদিন বিপুল উৎসাহে জ্রিপুবার রাজপরিবারে এবং বিভিন্ন 
সংস্থায় পালিত হয়েছিল। বাজদরবারের বিশেষ অধিবেশনে কবিকে সম্মানিত 

কর! হয়েছিল “ভারত ভাস্কর উপাধি দিয়ে। কবি গিরিজানাথ চক্রবর্তী ভার 

“বীণা” কাব্যগ্রন্থ কবিরু নামে উৎসর্গ করে তার হাতে তুলে দেল £ তুমিই দিষ্মাছ 
বীণ/এ তারি ঝংকার/তোমার চরণে দেব/বাখিন আবার 1” 

রবীজ্নাথের মৃত্ার পর জ্িপুরায় রবীন্্র-চর্চা বাডতে থাকে । ১৯৪৮ সালে 
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দেববন্ার সম্পাদনায় “অভ্যুদয় পঞ্জিকার “রবীন্দ্র বিশেষ সংখ্যা”, বীরেশ চন্দ্র 

চক্রবততার সম্পাদনায় “ত্রিপুরা” পত্রিকার "রবীন্দ্র বিশেষ সংখ্যার রবীন্দ্র বিষয়ে 

নানা প্রবন্ধ আলোচনা, স্বতিকথ! ত্রিপুরার রবীন্দরর্চা গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহাষ্য 
করেছিল। দৈনিক পত্র-পত্রিকাতেও তার প্রভাব কম পডেনি। 

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠান ভ্রিপুকায় রবীন্দ্রচর্চায় যথেষ্ট অগ্রগতি 
ঘটিয়ে দেয়। স্থানীয় লেখকদের লেখায় এবং শতবর্ষ কমিটির উদ্যোগে প্রকাশ 

পায় গুরুত্বপূর্ণ ম্মারকগ্রস্থ “ব্রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুর । অনেক ছুপ্পাপ্য তথ্য এই 

স্মারকগ্রস্থে আছে যা রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যাপ্তিকে আরও বিস্তৃত করেছে। 

বিশেষ করে ত্রিপুরার ওপর বুটিশ সরকার নানাভাবে যে চাপ সুষ্টি করতো এবং 

রাজপরিবারকে বাধ্য হতে হোত শ্বাতস্ত্য বজায় রাখার জন্তে বুটিশের বিরুদ্ধে 

অবাঞ্চিত ঘটনায় জভিয়ে পডতে, সেখানে ববীন্দ্রনাথ কেমনভাবে পরামর্শ দিয়ে 
সাহাযা করতেন তার তথাও এই স্থারকগ্রস্থে তুলে ধরা হয়েছে__যার 
এঁতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। 

ব্রিপুরায় রবীন্দ্রর্চা বিস্তৃত করতে সবচেয়ে যৃল্যবান অন্দান রেখেছেন 

অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । অধ্যাপক সোমেন বস্থ একক প্রচেষ্টায় “রবীন্দ্র 

অভিধান? রচনা করে ভাবীকালের জগ্ত মুল্যবান স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন । 
নানা দৃষ্টিকোণে ববীন্দ্র বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য অবদান বেখেছেন সিরাজুদ্দিন 
আহমেদ, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, শিশির সিংহ, রমেন্দ্র দেববর্ধা, কাতিক লাহিড়ী, 
সলিল দেববর্ধা, ধীরেক্দ্রকুষ্ণ দেবমর্্া সচ্চিদানন্দ ধর, নীলমাধব সেন, অনিল 

দাশগুপ, দীনেশ চৌধুত্ৰী, মহিম দেববর্া তৃপেন্ত্র চক্রবর্তী, সত্যরঞজন বন্থ, 
শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। শতবর্ষের নতুন আলোয় রবীন্দ্র অনুষ্ঠানে এগিয়ে 

এসেছিলেন বিভিন্ন বিছ্যালয় ও কলেজ মুখপত্জ্রের উদ্যোক্তার! ৷ নিমমিত 

চর্চা এবং রবীন্দ্র ্ৃিকে তুলে ধরতে প্রস্নাসী হয়েছিলেন অনেক সংস্থা, ষেমন-_ 
সাহিত্য বাসর, লোকশিল্পী সংসদ, ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ, শিল্পীসংসদ, রপম, 
রম, সঙ্গীত ভারতী, ত্রিপুরা! সংস্কৃতি পরিষদ, লেখকশিল্পী সংসদ প্রভৃতি । 

এন্স পাশাপাশি আর একটা বড কাজও হয়েছে। জিপুরায় সেই সময্বে 
(১৯*১-র আগে) বৃহৎ আদি জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ত্রিপুত্রার বিভিন্ন সম্প্রদায় ও 

উপজাতি ভাষায় রবীন্দরচর্চা গড়ে তোলার প্রয়াস চলছিল। রবীন্দ্রনাথের 

কথায় “দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে এই মহাজাগতিক বাণীকে রূপ 
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দ্বেবার জন্ত যেমন বেশ কিছু আগে থেকেই ত্রিপুরার উপজাতির লোকগাথা ও 

লোকসঙ্গীতের অনুবাদ বাংলায় হয়েছিল, তেমনি বাংলার লোকগাথা ও সঙ্গীতের 

কিছু কিছু অনুবাদ ত্রিপুরী ভাষাতেও হয়েছিল ৷ রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার 

ত্রিপুরী ভাষা-অন্বাদে প্রথম উদ্যোগ নেন অজিতবন্ধু দেববর্ী। তীর অনুবাদ 

কর? বেশকিছু রবীগ্রসংগীত পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হযেছিল। তিশিই আঙ্ুপাঁদ 

করেছিলেন উপন্তাঁস 'রাজধি”, নাটক “বিসর্জন? ও “মুকুট” । প্রধান সাহিত্যিক 
ও সঙ্গীতজ্ঞ মণ্হক্্র দেখবর্মা যে-সব ব্রবীশ্্রসংগীত অনুবাদ করেছেন তা এতই 

প্রাণপুর্ণ এবং স্থললিত যে শুনলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গানে স্ষি ইডি'য় আছে 

বিশ্বসংস্কৃতির সমন্বয় ধারা । 

একথা ঠিক, বাজ্দরবার হোক কিংবা! বিভিন্ন চিন্তাশীল মান্তষ, পত্র পত্রিকা, 

সংস্থার মাধ্যমে ত্রিপুরায় রবীজ্রচচার যে প্রশ্বাস চলছিল তা গুরুত্ব আছে যেমন, 

তেমনি একথা নিঃসস্কোচে বলা যায় তার ব্যাপ্তি ছিল সমাজের এক ক্ষুদ্র শিক্ষিত 

বুদ্ধিদীবী ও উচ্চ অংশের মানুষের মধ্যে। রাজ শাসনের শেষে কংগ্রেস 
সরকারের আমলে এমন কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি যাতে ব্যাপক মানুষের 

মধ্যে রবীন্দ্রচচ। ছড়িয়ে দেয়াধায়। বরং সত্তর দশকের স্চন। থেকে প্রায় 

শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার মনত ত্রিপুরাতেও তৎকালীন শাসকদলের শ্থৈরতাস্ত্রিক 

ব্যাভিচার গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, 

নজরুল এবং সমগ্র সাংস্কতিক এতিস্বের অগ্রগতির পথ রোধ কবতে উঠে পে 

লেগেছিল । 

১৯৭৮-এ ত্রিপুরাক্ব বামফণ্ট সরকাব ক্ষমতা লাভ কবে। বস্তত এই সময় 

থেকেই সরকারের সংস্কৃতি দর্তর ব্রিপুরার জাতি উপজাতি সংস্কৃতির স্থমহান 

এঁতিহৃকে শুধু রক্ষা করা নয় তাকে জনজীবনের ঘশিঠতম প্রদেশে ছড়িয়ে দেখার 
লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনামাফ্রিক কাজ শুরু করে। ববীন্দ্র, নজরুল, স্বকান্তকে 

প্রধান হাতিয়ার করে, উপজাতি ও বাঙালী লোকায়ত সংস্কৃতির বিপুল 

সম্পদকে অবলম্বন করে ত্রিপুত্রার বুকে শুরু হোল নতুন এক সাংস্কতিক অভিযান, 
যার মুল লক্ষ্য সমাজের নীচুতলায় বাস-কর! শ্রমজীবী মান্য এবং তাদের আবহ- 

মানকালের লালিত পালত বিচিত্র সংস্কতি। তারা আহ্বান দিলেন_-নিচু 
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“থেকে ওপরে তোল, রুটি ও রুচির লড়াইকে জোরদার কবে, এঁতিহুকে ছড়িয়ে 

দাও সহজ সরল ভঙ্গীতে একেবারে নিচুতলার মানুষের মধ্যে, বৈচিন্তপূর্ণ 
মংস্কৃতির অঙ্গনে সবাই বিকশিত হয়ে এক্যের ফুল ফোটাও। 

বামফ্রন্ট সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় সহযোগী ১৯*৯ সালে 

জ'্ম শেয়া গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এবং তাবপরে জন্স নেওয়। গলোক- 

শিল্পী সংঘ' । গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘে সমবেত বিভিন্ন মতের মানুষ একট! 

লক্ষে অবিচল-_গণতখ, বিশ্বশান্তি, জাতীয় সংহতি । রবীন্দ্র এ্রতিহাকে 

দমকাণের প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে বিচাক বিশ্লেষণ করা এবং বিভেদ 

বিচ্ছিন্নতা সন্ত্রাস অর্থনৈতিক শোধণ এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পার- 

মানবিক রণভুংকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রবীন্দ্র তিস্তা, আদর্শ ও কৃষ্টিকে প্রয়োগ 

কপাব মহৎ কাজ তারা করে চলেছেন। লোকশিল্পী সংঘে যে বিশ হাজার শিল্পী 

আজ জদাহরেছেন তারা জাতি-উপজাতিস-স্কৃতির নেতু হিসেবে গ্রহণ করেছেন 

বীন্জ নজরুল স্থকাম্তকে। ত্রিপুরার মাটিতে ৮* সালের দাঙ্গা, তারপরে উগ্র 

বিচ্ছিন্তরতাপাদী শক্তির হিং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংহতিব জয়পতাকা তুলে 

খরতে ববীন্দ্র এতিহোর এইসব যথার্থ উত্তরাধিকারীরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 

নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছেন-_যা৷ সামগ্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম 
বড স্তস্ত। 

শ্ধধু বাংলা ভাষাতেই নয়, উপজাতি কগবরক ভাষায় রবীন্দ্রচর্চা গত কয়েক 
বছরে পাচাডী গাওসভাতেও ছড়িয়ে গিয়েছে। ১২৫তম ব্বীন্দ্রজন্মবর্কে 

সামনে রেখে বই মেলায় ক্রেতাদের কাছে সরকারের সংস্কৃতি দপ্তব আহ্বান 

দিয়েছিল--'ঘরে ঘরে সঞ্চয়িতা"। পশ্চিমবাংলার বিশ্বভারতীর গ্রস্থন বিভাগ 

বাডণি ছাড দিয়ে, বাডতি বই ছেপে সাহায্য করেছিলেন । সারা রাজ্য জুডে 

যে ৪৫০টি লোক্করঞন শাখা আছে সরকারের সেই প্রত্যেক শাখাতে দেয়৷ হোল 

“সঞ্চযিতা”, “সঞ্চিতা” ও “ম্থকান্ত সমগ্র | 

দক্ষিণের সাক্রম জেলায় এমনি একট আসবে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। 

হ্বাজাক আলোতে ত্র এক আসরে ১২টি কাছাকাছি লোকরঞন শাখার 
সমবেত বন্ধুদের কাছে ত্রিপুরার সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকার প্রত্যেক শাখার 
সম্পাদকদের হাতে তুলে দিলেন ৩টি করে বই। প্রথম যে মানুষটি ( একটি 
শাখার সম্পাদক ) উঠে এলেন তীর পরনে ময়লা লুঙ্গি, ডেঁডা একটা গ্রেধী। 
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কাছে ডেকে জিজ্রেস করেছিলাম--“আপনি পডতে পারেন ? মাথা নেড়ে 

মানুষটা বললেন : “না । আমি বলি £ তাহলে? উত্তরে কোন সঙ্কোচ না 

বেখে মুচকি হেসে বললেন £ “যারা জানে তারা পডবে, সবাই শুনবে! ।, 
তেমনি আর একদিন রোদ্ভাঙা সকালে তেলিয়ামুডা৷ যাবার পথে তৃষা- 

বাড়িতে দেখলাম আর এক আশ্্ দৃশ্ঠ । উপজাতি প্রধান-গ্রাম। বড সড়কের 

ধারে। সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে । চেয়ারে হেলান দেয়া ঝবীন্দ্রনাথের 

ছবি। উপজাতি ছেলেমেয়েরা মালা পরালো, ধুপ জেলে দিল, ফুল ছডালে।। 

আশপাশ থেকে বাঙালী ছেলেমেয়েরা এসে হাতে হাতে কাজ করছে। অনুষ্ঠানের 

প্রধান হেমন্ত জমাতিয়া একদিন ছিল উগ্রপন্থী। পরে ভুল ভাঙে। বিনোদ 

জমাতিয়ার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে সরকারের কাছে। অংশ নেয় গণতান্ত্রিক 

আন্দোলনে, বামফ্রণ্টের পাশে । ভীষণ সুন্দর প্রান গায়, ষা পশ্চিমবাংলান 

বুকে আগে অনেকবার শ্বনেছি ওর গলায়। ওর বন্ধ অনন্ত জমাতিয়া, তারও 

এক ইতিহাস, সে গাইলে! কগবরক ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। কি সুন্দর মিঠে 

আর ভবাট গলা, তেমনি স্ন্দর অনুবাদ । তারপরেই আর একটি ছেলে 

রবীন্দ্রনাথের প্রাণ কবিতা নিজে অন্থবাদ করে নিজেই আবৃন্ধি করলো । একজন 

বাশীতে শোনালো! 'গ্রাম ছাড়া এ রাঙা মাটির পথ” | দৃবরে পুকুবরপাভে, গাছের 

গুঁড়ির কাছে সামিয়ানার নীচে জাতি-উপজাতি, নারী পুরুষ, যুবক যুবতী, কিশোর 

শিশুরা তনয় হয়ে শুনলো সেই অনুষ্ঠান । 

কিছুদিন আগে কলকাতায় ঢাকুরিয়। স্থপার মার্কেট চতরে জিপুত্রা সরকারের 

এম্পোরিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল কেবলমাত্র কগবরক ভাবায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, 

আবৃত্তি এবং উপজাতি ছেলে মেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্র নৃত্য আলেখ্য । দেখতে 
দেখতে ভাবছিলাম শুধু শহর নয়, গী-শহর জুডে জ্রিপুরার বাম-গণতাস্ত্রিক শক্তি 
ব্যাপক জনগণের মধ্যে, জাতি-উপজাতি সমস্ত ভামাগোষ্ঠীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে 

পৌঁছে দেবার দুরুহ কাজ্ট সার্থকভাবে করে যাচ্ছে। আমাদের দেশ এবং 

বিশ্বব্যাপী সভ্যতার আর এক সংকটময় মুহূর্তে এমনি আত্তরিক গ্রচেষ্টার 
ক্রমব্যাপ্তির মধ্যে সত্য হোক রবীন্দ্রনাথের সেই জলম্ত নির্িশ--খমাচুষেয় ওপর 
বিশ্বাস হারানো পাপ ।, 
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সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট/২ 
ভার ভীয উপমহাদেশের সমাজ কাঠামোয় নানান নক দীঘ দিন ধবেব্যাধির 

মত সংগীমিভ হবে গালে । এব কপ্রভাবেব কল এতত অঞ্চলেব মান্তষ 

পুবেও ভোগ কবেছে, এখনও ভাব চত্তবাধিকাব বহণ কবে চলছে । বুটিশ 

সাম়াজাবাদ এব” ভাদের তঙ্গীবাচক এদেশষ শোধকঙেনণী এই সব মংকটেৰ 

জন্ম দিযে তাকে লংলন কবেছে শোষণ সস্ষেব কেউশল ঠিলেবে । এই নৰ 

নামাজেক ও বাজপ্শাভিক স্বকটেব বে্ছাজাল হিল করা সম্ভব হচ্ছে না। 

এব মধ্যে আছে ? সা্দবাযিকতা, বনাস্কাতাৰ [জাগব, ধসনিরপেক্ষতা নামেক 

ধ্মীয় কট, জাত-পাঙেব প্র্ম। অন্পন্ততার মত সামাজিক কুসংস্কার, পণ 

প্রথাব মত ববর ব্যাধি, “ব্চ্ছিন্রতাবাদ, প্রাদেশিকতার মত কুটকৌশল, 
নারী সমাজের প্রতি মধাযুণীয আচবণ প্রদ্শন এবং সবোপরি করালগ্রাসী 

সাম্জাজ্যবাদশ মুদ্ধান্তক । ববীশ্রনাধ তাব জীবতৎ্কালে এসব স"কটের 

বিরোধিতা করেছেন, মুলোতপাটনেব জগ্ঞ সয় ভূমিক1 পালন করেছেন। 

এসবের বিক্দ্ধে আজকের প্রাঞসব মানুষের সংশ্রামে রবীক্সনাথের এক 

সদর্থক এতিঙ্গ কতখানি প্রাসঙ্গিক, এই পায়ের রচনাধ তাবই বগকল্গ 

স্বণিত হয়েছে । 





সৈয়দ শাহেদুল্লাহ 

ভেদ, বিভেদ, ধর্ষান্ধতা ও রবীন্দ্রনাথ 
স্বপেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম দেশ “এ নেশন্ ইন্ দি মেকিং) 

একটা জাতি গডে উঠছে, তারই বর্ণনা । অপশ্য টার খণিত ঘটনাসমৃত সেই 

গডে এঠার একটি দিকযাত্র। বিক্ষিপ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এদেশের মান্ঠষ 
তখন নানান রকম এগোছে শুক করেছেন জান্তি গঠনের পবি- তির দ্িকে। 

ভারতবাপী রেলপথ ভারতের বিভিন্ন অংশের চেতনার হ্লিনের সেতু হয়েছে। 

উপুষপরি কক বিক্ষাভ সংঘবদ্ধ একটি ধারার পত্রিণ ত হুশ লটে, কিন্ত গণ- 

চেতনায় তার ছাপ রাখতে সমর্থ হরোছ। কাপ মার্কস আশ' করেছিলেন 

রেলওয়ে পত্তনের সংগে সংগে তার মেবরামতির কাজ ইতাদির জন কারখান" 

গডে উঠবে। আর তার শিদর্শনে যস্ত্র বাবহারন্পারী অগ্ঠ শিল্প গে উঠবে । 

কাপডকল চটকল প্রতি তখন শুরু ভয়ে গেছে । জদ্হারা লুন্তিত, শোধিত 

কৃষক শনুৎচন্দ্রের গফুবরের মতো জীবিকার সন্ধানে এই সব কারখানায় নীত 
হয়েছে । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুবশস বন্দ্যাপাধ্যায়ের মতো 

অনেকেই শহরে এসে পণ্য-বিনিময়ের সমাজে কোন একটা অংশে কঠোর 

মেহনতের উপায়ের ব্যবস্থা করে শিচ্ছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহীর কিংবা 

দেওবন্দের মৌলান] সৈয়দ হুসেন আহম্মন মাণাশ্র পিতামহীর চরকায় তৈরি 

সৃতো কেটে সংসার চালানোর প্রয়াস ব্যথ হয়েছে । বিলাতেরু কাপডের কলের 

তৈরি স্থতো এবং কাপণ্ছ ভারতের বাজার দখল করেছে । এদশে শিল্প গঙ্জিষে 

ওঠার বিরুছি নানানকূপ বাধ" হষ্টি করেছে। যখন আমেরিকা বা জার্ধানী, 

ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শিল্প প্রসারের উদ্দেস্টে আমদানির বিরুদ্ধে মোটা শুক্কের 
দেয়াল খাডা করা হচ্ছে, তখন ভারতে ইংরেজ করছে তার [বিপরীত । দেশের 

সামান্ত সব কারখানায় তৈরি কাপড-চোপড়ের ওপর শুদ্ধ প্রয়োগ করছে। 

প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনসমূহের কারধবিবরণীতে এইরূপ আভ্যন্তরীণ শুদ্ধের 

উচ্ছেদের দাবি একটি গুরত্বপূর্ণ স্থাণ দখল করছে। কপকারখানা, শিল্পে, খনিতে 
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ও বন্দরে বিক্ষোভ জমে উঠছে। কোথাও কোথাও কখনে। কথন! বিশ্ষিপ্ত 

বিচ্ছিন্ন হলেও আচস্কিত ধর্মঘট ঘটছে। ইংরেজ সরকারের বির্ূপতা সত্বেও 

তাদের একান্ত প্রয়োজনে সীমিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়ে 
সাধারণের এঁকাস্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা! নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠায় দেখ! দিতে 
শুরু করেছে । এই ভাবে নানান দিকে জাতির নতুন জীবনধারা নানান বাধ! 
বিপত্তি ও বেদনায় ব্যাহত, বাখিত হয়েও এগিয়ে চলেছে। 

বারো রাজপুতের তেরো হাড়ি ষেকোন কর্যোস্ধম ও সমাবেশ ভারতবধের 

এ এক চিরসমস্তা । ঠাকুরপাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শ্বরু করে কারখানার 

শ্রমিক পর্যস্ত ছোয়াছয়ির বিধিনিষেধ কোনমতে বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। 

কিন্ত তা সবেও ধীন্েে ধীরে এইব্প বিধিনিষেধের অনেক কিছুতেই ছেদ 
পড়ছে । উনবিংশ শতাব্দীর গোডার দিকে আমরা দেখেছি ইয়ং বেঙ্গলের 

তরুণের! সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে এই বিধিনিষেধের বেডাকে ভাঙতে চেষ্টা 

করেছেন এবং তার জন্য দওও পেয়েছেন । এঙ্গেলস বলেছেন £ 7009 19586 

191] 60 615৩ ড98৮/1398089 01 ৪8987966101, 01 2080. 17000 00810? অর্থাৎ, 

পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচোর পতন হয়েছে, মান্চষে মান্থষে বিচ্ছি্নতার কারণে ।, 

ওঠ] বসা খাওয়া দাওয়ার এই ব্যবধান জাতি গঠনের পথে কঠোর বাধা । 

বর্ণাশ্রম প্রতিপালনে উচ্চতর বর হিসাবে যারা বিবেচিত তারা জল-চল কিংবা 

ভল-অচল বর্ণদের সঙ্গে মেলামেশার বাধা দূর করবার আন্দোলন করলে তাকে 

বললেন অস্পৃন্ঠ তা বজন, যাঁ গাঙ্গীজী এবং অন্যান্থ বুর্জোয়া নেতারা চিরকাল 

বলে এসেছেন । এ-ভাবে বললে প্রত দাবিটা বেরিয়ে আসে না। অস্পশ্যতা 

কারও গায়ে লেখা নেই, তা হচ্ছে বিচ্ছিন্নত। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকেন। 

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কারস্থ সবাই তো বিচ্ছিন্ন। বাইরের জগতের চাপ তাদের 

বিচ্ছিন্রতাকে কাটাতে ষতট! বাধ্য করেছে ততটুকুই তারা মেনে নিচ্ছে। 
অগ্রগতি এতই ব্যাহত । সমাজের বা নিজেদের ধ্যান-ধারনায় ত্রাহ্গণ সর্বোচ্চ 

থাক্কে। এই মর্ধাদা-জ্ঞান অলীক। আসলে বিচ্ছিন্নতাই প্রধান চবিত্র। 
বাইরের নবাগত কোন শক্তি বখন দেশ লুঠন করতে বা দখল কতৈ চা 
তখন এই বিচ্ছিক্নতাই তাদের সৃযোগ দেয়। আক্রমণকারীদের কাছে 

ব্াহ্মণের মর্ধাদার কোন মৃল্য নেই, যদ্দি ভারা এ ব্রাঙ্গণত্বকে নিজের কাজে 
না লাগায় । ব্রাক্ষণ তেমনি অসহায়, যেমন অন্ঠান্ত বর্ণের মানুষের! । বরং 

সু 



ক্রাহ্মণই সবচেয়ে বেশী বিচ্ছিন্ন । কারণ কোন উৎপাদনের কাজে ব্রাহ্মণ 
জড়িত নয়। 

উনবিংশ শতা্বীর গোডার দিকে ইংরেজের সঙ্গে ভালরকম সংশ্ববে আসার 

পনর ভারতীয় চিন্তাবিদ বুঝেছিলেন তাদের জীবনদর্শনে পন্থিবর্ভন করতে হবে। 

তাই রামমোহন লর্ড আমহাষ্টকে লিখিত তব স্থপরিচিত চিঠিতে ম্মরণ করলেন 
বেকনকে, যিনি ব্রিটেনের বস্তবাদের আদি গুরু। পরবর্তীকালে বিগ্যাসাগর 

পরিষ্ষার লিখলেন আমাদের দর্শন [8188 7১1১1108007” ভুয়ো বা ঝুটো 

দর্শন। কয়েক দশক পরে যা ঘটল তা তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন । 

তিনি বললেন ইউরোপের 17951186 71711980707, যেমন বার্কলের লেখা পড়ালে 

ভারতবাসীর কুসংস্কার বাঁডবে এবং নিজেদের ভুয়ো দর্শনের বিশ্বাস আবার ফিরে 

আসবে । উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে ঘটল এই প্রতিক্রিযনা । নিজেদের 
হীনমন্যতা ঢাকতে হিন্দু বা মুসলমান সবেরই মধ্যে এল প্রাচীন সংস্কারের প্রতি 

অন্থরাগ। এই অন্রাগ ক্রমোতর নিবিডভ হল। প্রথমে এর হোতা হলেন 

আদি ব্রহ্ষ সমাজের গুরুর । তারপর হিন্দু চিষ্তাবিদদের বিভিন্ন ধারায় এই 

ঝোক পুষ্টিলাভ করতে লাগল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাদের 

পরিচয় এই কালের রবীন্দ্রনাথ ও তার বক্তব্য দেখলে তাদের আশ্চর্ষই লাগে। 

আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে কয়েকটি উদ্ধতি নিম্নে পর পর 

দিয়ে দিচ্ছি £ 

১. ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্ষচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে 

পারিব না।১ 

২, পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার 

অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদলাভ করি'তে প্রন্তত হও 1... 

বিদেশী শ্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাথিয়া 

রাখিয়ো। 'ম্বধর্ধে নিধনং শ্রেয়: পরধর্ন ভয়াবহ ।২ 

৩ * আমি ব্রাক্ষণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিহ্িত কব্রিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া 

যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ।৩ 

৪. ***তবে আহার স্থানে বর্ণভেদ মানাই আবশ্টিক।* 

£. আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম হয় যে ছাত্রের অধ্যাপকদের পদধুলি লইয়া 

প্রণাম করিবে। সমস্যা বাধিল কুঞ্ণলাল ঘোষকে লইয়া, তিনি একে কাযুস্থ 
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তাহার উপর ' সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম । কাযস্থ অধ্যাপককে প্রণাম 

করা উচিত কিনা, এই লইয়া সমস্যার স্থট্টি। রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্চনবাবুকে 

যে পত্রথানি লিখিতেছেন, তাহা স্ত্রীর মৃত্যুর দিনদশ পরে লেখা (১৯ 

অগ্রহায়ণ, স্থৃতি, পৃষ্ঠা ১৪-১৫)। প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মণে যে খরা 

উপস্থিত হইয়াছে, তাহ। উদ্ডাইয়] দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজবিরোধী 
তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়। চলিবে না) সংহ্তায় যেন্ধপ উপদেশ 

আছে ছাত্রপ্রা তদানুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও 

অন্ঠান্ত অধ্যাপকরিগকে নমস্কার করিবে, এই নিয়ম প্রচলিত করাই 

বিধেয়? | 

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ রবীন্দ্রনাথের উক্তি ৫তে সংকলিত। প্রস্গত উল্লেখ 

করবে! প্রভাতকুমার মুুখাপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য । “শববর্ষেঞ দিনে (১৩০৯) 

আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম নব-বধে ববীন্দ্রনাথ মন্দিরে যে ভাষণ দান কবেন তাহা 

পাঠ করিলে আমরা “দেখিতে পাইব যে, কবির মন কী পরিমাণ প্রাচী” ভারত 

ঘেষা ও হিন্দু ভাবাপন্ন” ।৬ 

অতীতের গৌরব নিয়ে আম্মালন দ্বারা হীণমন্ততাকে ঢাকার চেষ্ট' পশ্চিম 

মুসলমাননের মধ্যে দেখ! দিয়েছিল । গতর সৈদ আহম্মণ মুঘল শাসন বাবস্থার 

গুণকীর্তন করে এক বই লিখলেন । আধুনিক ঘুক্তিবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত 

কবি মীর্জ। গালিবকে তিনি তার ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেন । গালিব 

অস্বীকার করেন। বলেন, বুটেনের পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থার বর্ণনায় তিনি 

(স্যর সৈয়দ আহম্মধ ) যদি বই লেখেন কবি সানন্দে তার ভূমিকা লিখে ধেধেন। 

পশ্চিমী বুর্জোর। গণতন্ত্রের প্রতি তখন তিনি আকুণ্ট। 

আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথের মহত্ব এতে নয় যে, জীবনে 

তার বিপথে কথনো৷ পা পডেনি । ভার মহত্ব এতেই যে-_ষে শ্রেণীতে তার 

জন্ম এবং যে পরিমণ্ডলে তিনি বড হয়েছেন তাকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনসমাজে 

যখন এসেছেন ভার ঢেউয়ে মিলে তিনি ক্রমপ্রসারিত প্রগতির পগ্নে পা 

বাড়িয়েছেন । বশভঙ্গ রোধের প্রস্তাবের পর যে শোভাধাআ পুৰে ফেডারেশন 

হল্ থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে বাগবাকার পর্বস্ত গেলে তা যার! লীভ করেছিলেন 

তিনি তার অন্যতম। “বাঙলার যাঁটি, বাঙলার জল / পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, 

হে ভগবান* এই গান গেয়ে পথে পথে সমস্ত জমায়েত মাহ্ষের মনকে মথিত 
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করে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন । ব্রাঙ্গণত্বের গণ্ডি ভেঙ্গে গেল, বাঁালীক 

গপ্ডিতে পরিণত হল । বরিশালে হবে কাগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন । ব্যারিষ্টার 

আবার রম্থল হবেন তার সভাপতি । সম্মেলনের পর হবে সাহিত্য সম্মেলন, 

যার সভাপতি হবার কথ রবীন্দ্রনাথের । কিন্তু ইতিমধ্যে বরিশালের ম্যাজিষ্টেট 
এমারশন্ সাহেবের লাঠি পডল সমবেত সবারই পিঠে। সভাপতি ও নেতারাও 

মার খেলেন। প্রাদেশিক সম্মেলন এই ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় সাহিত্য সম্মেলন 

আর সম্ভবই নয়। “প্রিন্স ছারকানাথ ঠাকুরের নাতি, জনপ্রিয় কবি লাঞ্ছিত 
হয়ে ফিরলেন কলকাত। | এই এক ধাক্কায় অনেকখানি অভিমান ভেঙ্গেচুরে 

পড়ে গেল। ম্মরণ করিয়ে দেয় কলকাতার বাস্তায় ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে মিলে 

“রাখীবন্ধনের” উল্লাস । এ উল্লাস৪ অনেকখানি অভিমান গলিয়ে দিয়েছিল । 

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলনের আগ্রহে কবি ভাইপো অবনী ঠাকুর প্রমুখকে নিয়ে 

কবি গেলেন হাওডায় শালিমার 'রল ইয়ার্ডে। 

সকীর্ণতার ক্কিছে। তীর কলম চলতে লাগল । ১৯০৭-১৯০৯ লেখ! 

গোরা” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সমস্ত সন্ধীর্ণতার বিরুদ্ধে রচনা করজেন 

উদ্দার শুভ্র “আনন্দময়ীর' ঘুত্তি। গোরার শেষ পরিচ্ছেদে ঘোষণা করলেন 

ভারতবাসীর নতুন আদর্শ। গোরা পরেশ বাবুকে বলছেন £ আপনার 

কাছেই এই মুক্কিব মন্ত্র আছে--সেই জন্টেই আপনি আজ কোনো সমাজে স্থান 

পাঁননি। আমাকে আপনার শিধ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই 

দেবতারই যন্ত্র দিন, খিনি হিন্দু মুসলমান থুষ্ঠান ব্রাহ্ম সকলেরই--যার মন্দিরের 

দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোন বাক্তির কাছে ণকানোর্দিন অবকুদ্ধ হয় 

না--যিনি কেবলই হিন্দুর দবত। নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা | 

./গোরার নিষ্জের বক্তব্যগুলি যেন ববীন্দ্রনাথেরই নিজের সম্বন্ধে উক্তি: 

আমার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন? আমি যা দিনরাত্রি হতে 

চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ তাই হয়েছি। আমি আজ 

ভারতবাধাঁয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান থুষ্টান কোনো সমাজের কোনো 

বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমারই জাত, 

সকলের অল্পই আমার অগ্ন। দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ 

করেছি, খুব নীচ পল্লীতে৭ আতিথ্য নিয়্েছি-আমি কেবল শহরৈর সভায় 

বন্তত। করেছি তা মনে করবেন না-কিন্তু কোনোমতেই সকল লোকের 
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পাশে গিয়ে ববতে পারি নি-এতদিন আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা আনৃশ্ঠ 
ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি--কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারি নি। সেজন্ে 

আমার মনের ভিতরে খুব একটা শৃন্ততা ছিল। এই শৃন্যতাকে নানা উপায়ে 
কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি-_-এই শুন্ততার উপরে নাল! প্রকার 

কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরো বিশেষরূপে হ্বন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি। 
কেনন। ভারতব্যকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি--আমি তাকে যে 

অংশটিতে দেখতে পেতুম সে অংশের কোথাও যে আমি কিছুমান অভিযোগের 

অবকাশ একেবারে সহ করতে পারতুম না । আজ সেই সমস্ত কাক্কাধ বানাবার 

বুথ! চেষ্টা থেকে নিস্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি পরেশবাবু ।৮ 

এর থেকে অগ্রসর হয়ে মহামানবের মধ্যে স্থান গ্রহণ করতে রবীন্দ্রনাথের 

বিলম্ব হল না। তাই উদাও কে বললেন £ হেথায় ঈীভায়ে দুবান্থ বাভায়ে, 

নমি নর দেবতারে, উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে ।৯ 

মনে পভে যায় মধ্যযুগের কবিদের কথা । যেমন ছাদ্শ শতাব্ধব কবি 

সার্দির কথা £ “বনি আদম আ'জায়ে এক দিগরস্ত'*** অর্থাৎ মানব সন্তান একে 

অন্যের অঙ্গ । একজনের গায়ে আঘাত লাগলে, অন্ভজন যদি ব্যথা না পায় 

তাহলে সে মানুষই নয়। এই মানব প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ একদিন বৈষ্ণব 

কবিদের ছন্দ-বন্ধে প্রকাশ পেয়েছিল। ইংরেজ আনাবু পর দীনতার বন্ধনকে 

ঢাকা দেবার জন্য সম্বীর্ণ গপ্ডির আত্মগরিমার মিথ্যা আশ্কালন শুক হয়েছিল। 

রবীন্দ্রনাথ এবার সেই বদ্ধনকে ছিন্্র কবে মধ্যযুগের মানুষে মানুবে ভালবাসার 

বাণীকে আবার তুলে নিলেন। অন্ধ ভক্তির বদলে যৌক্তিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত 
মাঁনব প্রেমের আবেদন এবং ভারতের গণ্ডিবিহীন জাতীয়র্তবি উদ্দীপনা 

ক্রমোত্তর বেশী হতে আর 9 বেশী তাঁর লেখা ও বক্তব্যে হান পেতে লাগল। 

জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় আচারনিগ্রহ যত বাধ। দিতে 

লাগল, নাঘ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম ভেদ-বিভেদের দ্বারা 

তত বিদ্ধিত হতে লাঁগল, কবি তত আত্মসংকোচনকে দূরে সরিয়ে মহামিলনের 

হস্ত প্রসারিত করতে লাগলেন । কাব্য, সাহিত্য, প্রবন্ধ সর্বস্ এই কু 

ব্যাঞ্ধ হল। 

কবির নিজের লেখা এত সুস্পষ্ট যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, বরং মন্তব্য 

'উপলদ্ধির তাৎঙ্গণিকতায় কিছু মন্দীভূত হয় । পাঠককে কেবল ওপরে উদ্ধৃত 
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উদ্ধীতি পরপর রেখে গেলাম। প্রথমেই অবশ্ঠ সমগ্র “লোকহিত, প্রবন্ধটির 
ওপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব £ 

১॥ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-একট। সাধারণ সামাজিকতা আছে, ষে 

সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, 

তাহার সংগে বসিয়া খাই, যদি বা তাহার সংগে আমাদের পার্থক্য থাকে 

সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া! দেখিতে দিই না--সেই নিতাস্ত সাধারণ 

সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমর] ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে না 

পারি, দায়ে পড়িয়! রায় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার 'সহিত তাহাকে 

বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেট কখনই সফল হইতে পারে ন1।১০ 

২॥ আমি যখন আমার জমিদারি সেরেন্ভায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন 

একদিন দেখি, আমার নায়েব তার বৈঠকখানার় এক জারগায় জাজিম খানিকটা 

তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম এ কেন তখন জবাব পেলেম-_ 
_ষে সব সম্মানী মুসঙ্গমান প্রজা বৈঠকথানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের 
জন্ত এ বাবস্থা । এক তক্তপোষে বসাতেও হবে, অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে 

আমর] পৃথক ।১১ 
্ 

৩॥ তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, ভাই, তোমাকেও আমার 

সংগে ক্ষতি স্বীকার করতে হুবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হুবে, তখন 

হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টক টকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, "আমরা 
পৃথক 1১২ 

৪ ॥ এক মানুষের সংগে আর এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সংগে আর 

এক সম্প্রদায়ের তে পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই 
এই--সেই পার্থকাটাকে ন্ঢভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা ।১৩ 

৫ ॥ হিন্দু মুসলমানের পার্থকাটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই 

কুশ্রীভাবে বেআক্র করিয়া বাখিয়াছি যে, কিছু কাল পূর্বে শ্বদেশী অভিযানের 

দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়] তাহার মুসল- 

মান সহযোগাঁকে দাওয়া হইতে নাষিয়া যাইতে বলিতে কিছু মাত্র সংকোচ 
বোধ করেন নাই।১৪ 



৬॥ বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সংগে এক হয় নাই 

তাহার কারণ, তাহাদের সংগে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই 
নাই।১৫ 

৭| ভারতবর্ষকে আমবা ভদ্রলোকের ভারতব্য বলিয়াই জানি। বাংলা 

ব্বেশে নিম্বশ্রেণীর মধ্যে মুললমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার এক মাত্র 

কারণ, হিন্দু ভ্রু সমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়েহ সছিত আপনি বলিয়া 

টানিয় রাখে নাই ।১৬ 

৮ ॥ আমাদের ভদ্র সমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোক 

সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এজন্যই জমিদার ভাহাদিগকে মারিতেছে, 

মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাধিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ 

তাহাদিগকে শুধিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের, মাথায় হাত বুলাইতেছে, 

মোক্তার তাহাদের গাট কাটিতেছে, আব তাঞাবা কেবল সেই অনুষ্টের নামে 

নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন জাব্রি করিবার জো নাই । ১৪ 

৯॥ চালুশিতে করিয়া জল আনাইব আর বাচককে বলিব “যতট] পারে! 

তোমার হাত দিয়! ছিদ্র সামলাও*--সে হয় না ,১৮ 

১০ ॥ ভারতবর্ষর এমনি কপাল ষে, এখানে ভিন্দ মুসলমানের মতো ছুই 

জাত একত্র হয়েছে_ধ্ধনতে শর বাধা প্রব্ল নয় আচারে প্রবল, আচারে, 

মুসলমানের বাধ! প্রবল নয়, ধর্নমতে প্রবল । এক পক্ষেবু যে দিকে দ্বার খোলা 

অন্ত পক্ষের সে দিকে ছার রুদ্ধ 1১৯ 

১১ ॥ কিন্ত এক প্রদেশের সংগে আর এক প্রদেশের যে আত্মীয়-বুদ্ধির 

ক্গীণতা তার কারণ পরস্পরের মধো পরিচল্য়রু অভাব ও আচারের পার্থক্য ।২০ 

১২ ॥ কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এনডজকে নিষে মালাবারে 

ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণ পল্লা্ সীমানায় পা বাডাতেই টিয়া সমাজহুক্ত এক 

জন শিক্ষিত ভদ্রঙাক আমাদের সংগ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এন্ডুজ 

বিশ্মিত হয়ে তাকে গিয়ে ধরলেন, এবং প্রশ্র জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ 

পাড়ায় তাদের জাতের প্রবেশ নিষেধ ।২১ 

বলা বাহুল্য কবিকে প্রধানত হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনের উদ্দেস্টে 

হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করে বলতে হয়েছে । সেই কারণে হি" সমাদ্ের 'মাচার 

আচরণের ক্রুটির পর জোর পিতে ভয়েছে। মুসলমানদের দর্ঘমতের প্রাবল্য 

০৩ 



আর এক দরজাকে বন্ধ করে রেখেছে কাব সেকথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। 

আজকে আমগা দেখছি এ পথ যে শ্ধু মিলনের দরঙ্জা বন্ধ করছে তা নয়, মুক্ত 

কুদ্ধির পথ রোধ করে মুসলমানদের সর্বপ্রকার অগ্রগতি রুদ্ধ করে রেখেছে। 

আজ শাহবান্ুর তালাকের মামলা, স্বপ্রীম কোর্টেব রায়, মোল্লা মৌলবীদের 

নলবন্ধ প্রতিবাদের চিৎকার মুসলমান সমাজের এই দুর্ভাগ্যকে আরও সুস্পষ্ট 

করেছে। 

অতঃপর পাঠককে যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ব্বদেশী আন্দোলন শীর্ষ পর্যায়ে 

1১৯১০ সালের জুলাই মাসের লেখা “হে মোর চিত্র/পৃণ্য তীর্ঘে জাগোরে ধীরে 1 

এই ভারতের যহামানবের সাগরতীরে২১ বহুবার পঠিত এই কবিতাটির আগা 

হগাড়া আর একবার পডতে বঙ্গব | 

শিজ দেশের সমাজের সমালেচনা করতে গিয়ে একথা স্মরণ করাতে 

ভোলেননি যে, আমাদের এইসব দুর্বলতার ও ক্রটির স্বষোগ নিচ্ছে আমাদের 

শত্রু বিচপশী সাআাজবাদ, দেশেব মধ্যে ভেদ-বিভেদ, দাঙ্গ! হাঙ্গামা, রুক্তারক্কি 

এসবের দিকে সংকেত করে ববীন্নাথ বলছেন £ কিন্ত এই দুর্গতির ৰপ ষে 

প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত শাপন-যন্ত্রের উরধ্বস্তরে 

কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোধিত না হত তাহলে কখনোই 

ভারত ইততভাসেরু এত বড অপমানকরু অসভ্য পরিণাম ঘটতে পাবরুত ন।1২৩ 

মানুষের ওপর তিনি যে আস্থা রেখেছিলেন যুদ্ধান্তে তার সত্যতা প্রমাণ্তি 

হয়েছে। জাতি উপজাতি সমূহের মধ্যে ভেদ-বিভেদ দুধ করে প্রীতির রাষ্ 

গডে তোল। যায় এর রীতি তিনি দেখে এসেছেন সোভিয়েত বাশিয়ায় । “এই 

প্রকম গতর্ণমেন্টের প্রভাব £কানো অংশে অপম্মানের নম্ব এবং তাতে মন্ুযুত্ের 

হান করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদাকুণ নিস্পেষণী যন্ত্রে 

শাসন নয়।”১* 

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন একটি সোস্তালিষ্ট দেশ এবং সেখানকার কাজকর্ম । 

আজ আমাদের সৌভাগ্য আমরা দেখছি পৃথিবীতে অনেকগুলি সোস্যালিষ্ট 

দেশ। তাদের মধ্যে সোভিযেট রাষ্ট্র ধনে, জ্ঞানে শক্তি সমৃদ্ধিতে পৃথিবীর মধ্যে 

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছে এবং সমস্ত নিপীিত ও সাম্রাজ্যবাদ আক্রান্ত দেশ 

সমূহের পাশে এসে দীডাচ্ছে। সেদিন বৃটিশ সাত্রাজ্যের কেন্দ্রে যে কলকাঠি 

নেডে আমাদের শোচনীম্ম ভেদ-বিভেদকে কাজে লাগাতে তিনি দেখেছিলেন, 

৩৭ 



আমর1 আজ তা দেখছি আমেরিকার গোপন চক্রান্ত এবং প্রকাস্যে বীভৎ্শ হত্য 

লীলাম়্ নিকারাগুয়ায় এবং লিবিয়ায় নিধিচারে বোম! নিক্ষেপে। আজ 

আদের দেশে পাঞ্জাব থেকে জ্িপুরা ও আসাম পর্যস্ত যে ভেদ-বিভেদের 

কলুষক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি তার উৎসও আমেরিকা । ভারতের সাধারণ মানুষ 

তা বিশ্বাস করে। 

ফ্যাসিজম-এর পতন রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি । মানুষের প্রতি দৃঢ় আস্থা 
তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল-এর পতন অনিবার্ধ। তিনি বলেছিলেন £ এই কথা 

আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীর ও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মস্তরিত1/ যে 

নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ 

সত্য প্রমাণিত হবে ।১৫ 

আমরা দেখেছি সেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে । ৪৫ বৎসর আগে জীবন 

শেষের প্রাক্ মৃহূর্তে তিনি মহা-মানবের যে জয়গান কবে গেছেন, আমরাও 

তাতে যোগদান করবো! £ এ মহামানব আসে, / দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে/ 
***০***| স্থুলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, / নয়লোকে বাজে জয়ডঙ্ব/ 

এল মহাজনমের লগ্ন । /  **:০* ০ ০১০*০০০ //০০০০০৮০ ০ ০১০ উদয় শিখবে 

জাগে মাতৈ £ মাতৈঃ রব / নবজীবনের আশ্বাসে 1/ “জয় জয় জয় বে মানব- 

অত্যুদয়' / মন্ড্রি উঠিল মহাকাশে । 

সৈয়দ শাহেছুল্লাহ'র “ভেদ, বিভেদ ধর্মান্কতা ও ব্রবীন্দ্রনাথ শীবক প্রবন্ধটি 

ভারতের কমিউনিস্ট পাটি (মার্কসবাদী )-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মাসিক 

পত্রিকা নন্দন-এর বিশেষ ববীন্দ্র সংখ্যায় (১৩৯৩) প্রকাশিত হয়েছিল [ মে 
এবং জুন ১৯৮৬ / ভর্গ্যুম ১-২/ পৃং ৮১৭] উদ্ধৃতি-্ুত্রগুলি মুল প্রবন্ধ 

থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রবন্ধের শেষে সংযোজিত হয়েছে । নন্দন পরিচালক মণ্ডলীর 

অনুমতি সাপেক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি এখানে পুনমুণ্ন্রিত হলো৷ [ সম্পাদক ]। 

উদ্ধতি-সূত্র £ 

১, বুবীন্দ্র জীবনী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যার, ২য় খণ্ড, পুঃ ৩৪। 

২, এ। 

৩. এ। পৃঃ ৩৫। 



ভর 

রব রী 

সা 

৮৫০ 

৯ ২০০ 

উট শী 

৯৯ উপ 

৯ ৩৯০ 

মই 

নি ১০ 

সি অই ০ 

২ 2৩৬ 

এ 

এ । 59৪২ 

এ । প্রহ ৪৭। 

এ । পুত ৩৭ ॥ 

গোল, নবীজ্দনাথ, পৃহ ৫১১ । 
গান, অবীজ্রনাথ | 
ভাব্রতত্তীর্থ, ববীকজ্দ্রনাথ ঠাকুন । 

€লাঁকতিত ॥ 

ব্যামী শরহ্ধানন্দ ॥। 

এ 

লো কক্িত । 

এ | 

এ ॥ 

এ । 

এঁ। 

এ । 

কিন্দুসুসলমান । 
কনলগ্তেস । 

কিন্দ্ু-সুসলপমান ॥ 
ভান তীর্থ, নবীক্দ্নাথ ঠাকুন । 
স্ভ্যত্ভাক সংকট  ॥ 

শভ্যতাব্র সংকট ॥ 

সভ্যতভাব সংকট । 

আবী জ---”১৪ 
শ্২ঞ ও৯ 



হুমায়ুন আজাদ 

হিন্দু-মুলমান সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ 
১ 

এই উপমহাদেশের একটি বিশ্ময়কর ব্যাপার হলো, শত শত বছরের সহ অবস্থান 

ও এদেশে ছুটি প্রধান অর্ধিবাসী, হিন্দু এবং মুসলমানকে মিলিত করতে 

পারেশি। তারা কাছাকাছি বসবান করেছে, অভিন্ন আলে বাতাস খাগ্ঠ 

সংগ্রহ করেছে প্রাণধারণ্রে গাঢ প্রয়োজনে, তবু পরস্পরেব সঙ্গে প্রগাত সম্বন্ধ 

স্থাপন করতে পারেনি । বিভিন্ন বিরোধী বাতাস এসে তাদের পৃথক, দুবল 

করে গেছে । রবীন্দ্রনাথের বনু কথিত ভারতত্বের সারবাণী হলো, বৈচিত্র্য 

এবং অনৈক্যের মধ্যে সমন্ধয়সাধন। এই তত্ব লাভ করেছেন তিনি ভারতের 

ইতিহাস পাঠ করে এবং শ্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতোই তিনি এই তত্ব 

বিশ্বাবান ছিলেন। কিন্তু হিন্দুমুসলমানের চিরবৈরিতা তার এই তত্বকে 

ধিপর্যস্ত কে দিয়েছে । 

২ 

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল চিন্তা করেছেন । এই চিন্তা 

অত্যন্ত গভীর, আন্তরিক, সদিচ্ছায় পরিপূর্ণ । তিনি প্রখর দৃষ্টিতে উভয় 
সম্প্রদায়ের শ্বাতক্্যের দিক গুলো! পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের মিলন ন। হবার 

কারণসমুহ তীক্ষ চোখে অবলোকন করেছেন এবং সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কে 

তার সৎ মন্তব্য ছিলো । তার মতাবলীর কালান্ক্রমিক পরিচয় নেয় যাঁক। 

১৮৯৩ সালে লক্ষ্য করলেন, হিশ্পুমুসপলমান বিরোধ ক্রমবর্ধঘান। এই 

বিরোধের মূলে দেখলেন সরকারকে, সরকারের নিপ্পেম নীতি বিরোধ বাড়িয়ে 

তুলছে। এটি উভয় সম্প্রদায়ের অতিসচেতন বিরোধের উন্মেষকাল। তিনি 
দায়ী করলেন সরকারকে £ ভারতবর্ষে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার 

প্রেমের অপেঙ্গা ঈর্ষা বেশী করিয়া! বপন করিয়াছে ।১ 

১৩ 



“হ্থবিচারের অধিকার? (১৩০১, ১৮৯৪) প্রবন্ধে বিরোধের চাষ যে সরকারই 
করে যাচ্ছেন, এ-কথা স্পষ্ট বললেন । সরকারী “ডিওাইভ ত্র্যাণ্ড রুল” নীতিকে 

দানা করলেন £ 

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেন্টের আস্তরিক 

অভিপ্রাষফ নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির (চষ্টায় হিন্দু-মুসলমানগণ 

ক্রমশঃ এঁক্যপথে অগ্রসর হয় এই জগ্ঠ তাহারা উভ্তয় সম্প্রদায়ের ধর্ম 

বিদ্বেষ জাগাইয়। রাখিতে চান এবং মুসলমানেখ ছার! হিশ্ুব দর্প চূর্ণ 

করিরা মুসলমাপকে সন্ধ্থ এবং হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা 

করেন ।৭ ভার মনে হলো, সরকার যেন অনেকট| মুসলমানের 

পক্ষাবলম্বী ।৩ 

'ইংরেজের আতঙ্ক” (১৩০০) প্রবন্ধে লক্ষ্য করলেন, সরকার কংগ্রেসকে 

আখাত করছেন না, তবে চেষ্টা করছেন যাতে মুসলমান কংগ্রেসে যোগ না 

দেয় ।& উভয়ের এঁক্যই সবুকারের আতঙ্ক। বাজনীতি এখং এক্যক্ষেত্রে 

মুসলমানের অধিকার আছে বলে তার যনে হলো £ 

আবহমান কালের ইতিহান অন্তপন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে 

পোলিটিক্যাল এঁক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। এঁক্য 

কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্সও তাহার প্রকুতিবিকদ্ধ 

নহে, মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্গ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনে! 

কারণ নাই।€ এপধজ্ত তিনি বিরোধের জন্য দায়ী করেছেন সরকারকে । 

১৯৯৭ সালে তার মতবদল ঘটলো। বিরোধের কারণ সরকার নয়ঃ আবিফার 

করলেন নিজেদের মধ্যে । ব্যাধি ও প্রতিকার? (১৩১৪) প্রবন্ধে বুঝালেন, 

ইংরেজ যদি মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তবে ইংরেজের ওপর 

রাগ করে ফল হবে না। ইংরেজ শত্র, সে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করবে। তাই 

তিনি মুল কারণ অনুসন্ধানে মনোযোগ দিলেন £ 

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই 
ভাবিয়! দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল দেট। তত গুরু ঠর বিষয় নছে। শনি 

তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না । অতএব, শনির চেয়ে ছিন্ 

সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে । আমাদের মধ্যে ষেখানে পাপ আছে শক্র 

সেখানে জোর করিবেই--আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু 
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যদি না কনে তে। অন্য শত্র করিবে--অতএব শক্রকে দোষ না দিয়া, 

পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে ।৬ 

তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো! পাপের মৃঙ্গবিন্দুতে। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে 

ক্রটি বিচ্ধমান, তিনি একে নৈতিক দিক দিয়ে দেখে বললেন “পাপ”, আর এই 

পাপ অনেক দিনের । এখন বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়েছে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান 

আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের যথার্থ সম্পর্কটি তুলে 
ধরলেন ঃ 

আর মিথ্যা বঙ্গিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার 

করিতেই হইবে হিন্দুমুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। 
আমর! ষে কেবল হ্বতন্ত্র তাহা নয় ॥ আমর! বিরুদ্ধ ।+ 

এই বিরুদ্ধতার জন্তেই তারা শত শত বছর ধরে অশাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান 

করেছে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধুত্ব গডে ওঠেনি । এই সম্পর্কধিপর্যয়ের 

জন্টে তিনি দায়ী করলেন হিন্দুকে এবং নিজে সাক্ষ্য দিলেন : 

আমর। জানি, বাংলা দেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দুমুসলমান বসে 

না--ঘরে মুসলমান আপিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া! হয়, 
হকার জল ফেলিয়! দেওয়া হয় ।৮ 

হিন্দু এসব কাজের দোষক্ষালনার্থে দোহাই দেয় শাস্ত্রেরে। তিনি দৃঢ়মত 
পোষণ করলেন যে এমন শান্ত নিয়ে কোনোদিন শ্বদেশ শ্বজাতি হ্বরাজের 

প্রতিষ্ঠা হবে ন।৯ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর “সভাপতির অভিভাষণ-এ 

(১৩১৪, ১৯*৭ ) তিনি উভগ্বের বিরোধের কারণগুলি বস্তগত দুটিতে দেখলেন 

এবং সমাধান দানের চেষ্টা করলেন । দেখালেন হিন্দুমুসলমানের অন্য নানাবিধ 
পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থ নৈতিক এবং শিক্ষাগত অসাম্যজাত পার্থক্য । 
হিন্দু লেখাপডা শিখেছে আগে থেকেই, সরকারী চাকুরি পেয়েছে, ফলত পার্থক্য 

জন্সেছে। তিনি মনে করলেন, এই পার্থক্য দূরীভূত না হলে মনের মিল হবে 
না।৯* তিনি এই অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত এবং অন্তান্ত পার্থক্যের আশু 

বিলোপ কামন1 করলেন £ 

মুসলমানের! যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার 
অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তা ঘুচিন্বা গিয়? 

আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে । যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা 
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ভোগ করিয়া! আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে 

পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি 1১১ 
ভারতবর্ষের সমন্যা বিপুল । এতো ভাষা জাতি আচার অন্তর কোথাও নেই, 

অথচ তিনি এদের নিয়ে একটি মহাজাতি গঠনের দরকার বোধ করেন । এই 

মহাজাতি গঠনে হিন্দুমুসলমানের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ত কোনে 

মিলনলক্ষণই এদের মধ্যে দেখলেন না, বরং বঙ্গভঙ্গের সময়ে দেখলেন £ 

হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মাস্তিকরূপে বীভৎস হুইয়' 

উঠিল ।১২ 

সুদলমান বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে হিন্পুর সঙ্গে যোগ দেয়নি, তার জন্তে 

তিনি সরকারকে নয়ঃ দায়ী করলেন নিজেদের । নিজেদের অন্তর্গত পাপরাশির 

'অশ্তভ ক্রিয়ার কথ! পুনরায় বললেন । তীর মনে হলো, সরকার যদি মুসলমানকে 
হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগিয়েই থাকে, তবে সে বরুং একটি বাশুব সত্য সম্পর্কে দেশ- 

বাসীকে সঙ্ভাগ করে উপকার করেছে ।১৩ “সছুৃপায়? (১৩১৪) ১৯০৮) প্রবন্ধে 

লক্ষ্য করেন, পূর্ববঙ্গ মুসলমানগরিষঠ দেশঃ আর তাদের মধ্যে এঁক্য বিষ্কমান। 
ভাবা, সাহিত্য এবং অন্য কতিপয় ক্ষেত্রে হিন্দুর সঙ্গে তাদের বন্ধনও রয়েছে । 

তিনি বোধ করলেন, বঙ্গভঙ্গ এই বন্ধনকে শিখিল করবে । এর কারণ উভয় 

সম্প্রদায়ের শ্বাতন্্য : 

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়! দেওয়া কঠিন । কারণ, 

বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক এঁক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর 

মধ্যে একটা তেদ রুহিয়া গেছে । সেই ভেদট' ষে কতখানি তাহা! উভদ্বে 

পরম্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অন্থভব কর! যায় নাই) 

ছুই পক্ষে এক রকম করিয়া মিলিয় ছিলাম ।৯৪ 

এ-মিলন যান্ত্রিক, স্বাভাবিক নয় । বঙ্গভঙ্গ এই মিলনকেও উচ্ছেদ করবে। 

এই বিচ্ছেদ এডানোর জন্তে তিনি নিজেদের মিলন-প্রচেষ্টা দরকার বলে বোধ 
করলেন । কিন্তু সাজনী ভিবিদগণ আশ্রয় নিলেন বয়কটের, বিলাতি লবণ ও 

বস্ত্র বহিষ্ষারকেই তারা সমশ্তা সমাধানের উপায় জ্ঞান করলেন। হিন্দুর! 

মুসলমানদেরও আন্দোলনে অংশ নেবার আহ্বান জানালো । তার মতে, এই 
আহ্বান গরজের, হাদয়ের নয়, তাই মুসলমান সাড়া দেয়নি । তিনি মুসলমান- 

দের সাডা না দেবার কারণ এবং আন্দোলকদের ত্রুটি তুলে ধরলেন £ 
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ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা ষখন মুসলমান কৃষি সম্প্রদায়ের 

চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাহার! অত্যন্ত প্লাগ করিয়াছিলেন । 

একথা তাহারা মনেও চিন্তা করেন নাই ষে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা 

আমাদের দেশের জনসাধারণের যথাথ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ 

কোনো দিন দিই নাই, অতএব তাহারা আমাদের ভিতৈধিতায় সন্দেহ বোধ, 

করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জগ্ত ভাই ক্ষতি 

্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একজন থামখা আসিয়া 

দাডাইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের 'অংশ ছাড়িয়া দেয় 

এমন তরে] ঘটে না।১৫ 

এই প্রবন্ধেও তিনি স্বীকার করেন, মুসলমানদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিনু কদাচ 

ভালে! ব্যবহার করেনি, এবং সামাজিক ব্যবহারে হিন্দু নিয়শ্রেণীর মুসলমানদের 

পশুর অধিক দ্বণা করে ।১৯৬ “হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়? (১৯১১ ) প্রবন্ধেও মুসলমানের 

প্রতি হিন্দুর আহ্বানের কারণ ও শ্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। দেখালেন, তাদের 

আহ্বান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিতে। দেশে যখন রাজনৈতিক এক্য 

লাভের প্রয়োজন দেখা দিলো, তখনই হিন্দু আহ্বান করলো মুসলমানকে ।১৭ এ 

ডাক প্রয়োজনের, ভালোবাসার নয়, তাই আহ্বান সাডা পায়নি । তিনি 

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যবর্তী একটি “সত্য পার্থক্য স্বীকার করে হিন্দুর অহবানের 

অন্তসারশৃত্যত! উদ্ঘাটন করলেন £ 
হিশ্-মুসলমানদের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার এঁক্য জন্মে 

নাই বলিয়াই বাষউনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিখার 

চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের স্থক্পাত হইল। এই সন্দেছকে অমুলক বলিয়া 

উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন অহ্বান করিয়াছি 
তখন তাহাকে কাজে উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া 

ডাকি নাই। যর্দি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই 

তবে তাহাকে অনাবশ্তক বলিয়। পেছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে' না। 

তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয় 

মানিয়া লইয়াছি।৯৮ 
তিনি দেখতে চাইলেন, উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্যান্ুভূতি কোন্ সময় থেকে 

তীব্রতা লাভ করলো । দেখলেন, হিন্দু বখন “হিন্দত্ব' নিয়ে গৌরব গান, 
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শুর করলো, মুসলমানের মুসলমানিত্ব ৪ তখনি যাথাচাডা দিলো । এর 

ফলাফল £ 

এখন সে মুসলমানক্পেই' প্রবল হতে চার, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল 
হইতে চায় না।১৯ 

মুসলমানের স্বাতন্র্যলাভের প্রয়াসকে তিনি অভিনন্দিত করলেন এবং এই 

প্রয়াসের মধ্যেই উভয়ের মিলনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করলেন ।২* ১৯০৭ সালে তিনি 

মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি কামনা করেছেন, ১৯১১ সালে “পদমানের 

রাস্তা তাদের দ্রুতগতি কামনা করলেন ।২১৯ এ-সময়ে মুসলমানেরা স্বতস্ত্ 

বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করে । এর মধে; তিনি প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ্য করলেন, 

তাকে “সত্য ৭স্থায়ী” পদার্থ ভাবলেন না, এব মধ্যে যা সত্য পদার্থ আবিস্কার 

করলেন তা মুসলমানের আত্মোপলদ্ধি £ 

ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ শিজেদের ম্বাতস্ত্য উপলন্ধি। মুসলমান নিজের 

প্রকৃতিতে ই মহৎ হইয়া! উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা ।১২ 

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান যোগ দেয়লি রাজনৈতিক কারণে । 
তিনি এই রাজনৈতিক কারণ স্বীকার করেও অনৈক্যের সামাজিক কারণ লক্ষ্য 

করে এসেছেন । যাদের সামাজিক এঁক্য নেই, তাদের মধ্য রাজনৈতিক এঁক্য 

স্ষ্টি ছুঃসাধা। কেবল আবেদন যথেষ্ট নয়। পূর্বের মতো, লোকহিভ” 

(১৩২১, ১৯১৪) প্রবন্ধে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর আহ্বানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ 

করলেন 2 

একদিনের জগ্তও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, কিন্ত 
সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের ষে একটা সাধারণ সামাজিকতা 

আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সন্জ প্রীতির বশে মান্ছষকে ঘরে 

ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই ; যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের 

পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যান্ত স্পষ্ট করিয়া! দেখিতে দিই না--সেই নিতাস্ত 

সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া মানিতে ন। 

পারি দায়ে পড়িয়। রাষরীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া! যথোচিত সত্তকতার সহিত বুকে 

টানিবার নাট্য-ভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।১৩ 

তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক সহদয় সম্পর্ক। কিন্তু লক্ষ্য করলেন, স্বদেশী 

প্রচারক ও মুসলমান সহকমীর সঙ্গে এক দাওয়ায় দীভিয়ে জল খায় না।২৪ 
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তার মতে, অফিস, বিদ্যালয় ইত্যাদিতে মুসলমান পশ্চাৎপদ, সেখানে ঠেলাঠেলি 

গায়ে লাগে, কিন্ত সমাজের অপমানট1 গায়ে লাগে না, হদয়ে লাগে 1২৫ এ 

সমস্ত কারণে মুসলমান আন্দোলনে যোগ দেয়নি । এজন্ত তিনি দোষী করলেন 
নিজেদের, হিন্দুদের ।২৬ ১৯১৭ সালের ২০ আগষ্ট বিলাতের পার্লামেণ্টের 

সামনে ভারতসচিব মণ্টেগ্ড ভারতের ভাবী শাসনের আভাস দেন। তিনি 

বলেন, ভারতীয়দের হাতে শাসনভার দেয়। হবে 0 ৪8900988159 ৪6899. ১৭ 

সেপ্টেম্বর মাসে ( ১৯১৭) বিহারে হিন্দুরা গরু কোরবানি উপলক্ষে মুসলমানদের 

ওপরে জুলুম করে। ২৮ সেপ্টে্রে শাহাবাদ জেলায় দাঙ্গা শুরু 
হয়, ২ অক্টোবরের মধ্যে জেলার সর্বত্র দাঙ্গা বিস্তৃত হয়। ৯ 

অক্টোবরে গলা জেলার তিনটি গ্রাম লুন্টিত হয়। তাতে প্রায় ১০০০ লোক ধরা 
পড়ে এবং শাস্তি পায়।২৮ এই দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত “ছোট ও বডো, 
(১৩২৪, ১৯১৭) প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের মুলে দেখলেন ছুটি বস্ত 
-ধর্ধ ও সরকার । মত দিলেন যে, এ দেশের ধর্ম আচার সর্বস্ব অসভনশীল, 

নিজের আচার অপরের পর আরোপ করতে যেয়ে অশান্তি কষ্টি করে । হিন্দুকে 

দোষী করলেন £ 

নিজে ধর্ষের নামে পন্ত হত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশ্তহত্যা 

কৰিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, উ্ভাকে অত্যাচার ছাড়া 

কোনো নাম দেওয়া যায় ন11২৯ 

ধর্ম ষতোদিন আচার সর্বন্ব থাকবে ততোদ্দিন মিল হওয়া তার কাছে অসম্ভব 

বোধ হলো, মিলনের উপায় হিসেবে নিদেশ করলেন “দেশহিতসাধনের একই 

রাষ্টীয় আইভিয়াল'কে 1৬০ দেশবাসীর যৌথ দাষিত্বহীনতা৭ মিলনের প্রতিবন্ধক 

আর বলে তার বোধ তলো ।৩১ 

১৯১৭ থেকে ব্রবীন্দ্রনাথ কিন্দুমুসলমানের বিভেদের জগ্ত একটি বস্কেই 
প্রধাণত দাষী করতে থাকলেন, সেটি ধর্ম। এদের বিভেদের যূলে ধর্মের প্রভাব 
কতোধানি, কোন ধর্ধ এর জন্তে কতোট। দায়ী, ধর্মের ছোবল এগিয়ে তার! 

কোনোদিন মিলিত হতে পারবে কিনা--১৯১৭ থেকে মৃত্যু অবধি তিনি এ- 

বিষয়ে বারংবার চিন্তা করেছেন। ১৩২৯ সালে (১৯২২) কালিদাস নাগের 

কাছে লিখিত পত্রে তার মনোভাব ব্যক্ত হলো, “কালান্তর? গ্রস্থে প্রটি “হিন্দৃ- 
মুসলমান" নামে মুদ্রিত। প্রবন্ধে ছু"টি ধর্মের শ্বপ্রকৃতি উদ্ঘাটন করে দেখলেন, 
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এদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবন! অতাল্প। এই বিশ্লেষণে শ্রীষ্ধর্মকে এনে দেখালেন, 

পৃথিবীতে ছুট সম্প্রদায় বিছ্যামান, যাদের সঙ্গে অন্ত ধর্মমতের বিরোধ 

অতুযুগ্র। এই ধর্মদ্ধয়--্রীস্টান আর মুপলমান-ধর্ম। এর! ম্বধর্ধ পালন 
করেই তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিহত করতেও এরা উদ্চত। তাই এদের সঙ্গে 
মেলার উপায় এ ধর্যাবলম্বন। হিন্দু ধর্ণও তেমনি, তবে পার্থক্য এখানে যে, 
অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের বিরোধ সকর্মক নয়, অনেকটা। অসহযোগিতামূলক। 

এই ধর্মের বো ত্রুটি এর আচারসর্বস্বতা ।৬২ তাই, তার মতে “মুসলমান ধর্ম? 
গ্রহণ কবে মুসলমানের সঙ্গে সহজে মেলা যায়, কিন্ধ হিন্দুধর্ম গ্রভণ করে 

হিন্দুর সঙ্গে সহজে মেলা যায়না । কেননা, আহারে বিহারে মুসলমান অপর 

সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান কৰে না, হিন্দু ধর্ম সারাক্ষণ নিষেধ 

করে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, খিলাফত আন্দোলনের সময় মুসলমান 

হিন্দুকে মসজিদ বা! অন্ত্ঞ যতটা টেনেছে, হিন্দু ততোখানি টানতে পারেনি । 

তিনি নিজের কাছারিতেই দেখেছেন, মুসলমান প্রজাদের বসতে দেওয়া হ্ 
জাজিমের এক প্রান্ত তুলে ।৩৩ তিনি এদের মিলন সম্পর্কে যেন অনেকটা 

হতাশ £ 

ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত 

একত্র হয়েছে $ ধর্ম মতে হিন্দুর বাধ! প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে 

মুসলমানের বাধ! প্রবল নয়, ধর্ধমতে প্রবল। এক পক্ষের যেদিকে দ্বার 

খোলা, অন্তপক্ষের সেদিকে ছার রুদী। এরা কি করে মিলবে ।৩৪ 

বললেন, “হিন্দুয্গ হচ্ছে একট! প্রতিক্রিয়ার যুগ”, এর প্রকৃতি নিষেধ ও 

প্রত্যাখ্যান ।৩৭ রবীন্দ্রনাথের মতোই কাজী আব্যল ওছুদ মুসলমানদের সম্বন্ধে 

বলেছেন £ 

আচারে হিন্দু অনুদার হলেও অপরের ধর্মের প্রতি সে চিরদিন শ্রদ্ধাবান, 

কিন্তু আচারে যথেষ্ট উদার হয়েও ধর্মমতে মুসলমান অনেক বেশি গৌড!। 

বিধর্মীর ভাষাঃ আচার, এসব সম্বন্ধে কৌতুহলী কওয়া তার শিক্ষা ও 

সংস্কৃতির বাইরে 1৩৬ 

রবীন্দ্রনাথের কাছে এদের মিলন, তার সমকালে, অসম্ভব বোধ হয়েছে। 

তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার বোধ করলেন “মনের পরিবর্তন, যুগের 

পরেবর্তন, “সতাসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাঞ্চির এবং ইউবোপের মতো! উভয়ের 
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মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে আগমন ।৩৭ এ সকলের জন্যে প্রয়োজন বোধ 
করলেন শিক্ষার, সমস্যা সমাধানের জন্তে দরকার বোধ করলেন কাগান্তরের £ 

হিন্ুমুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে, কিন্তু একথা শুনে 

ভয় পাবার কারণ (তনেই;কারণ অন্ত দেশে মানুষ সাধনার দ্বার! যুগ 

পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। 

আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আনব; যদি না আসি তবে, 

নানুঃ পন্থা বিদ্যতে অধুনায় 1৩৮ 

/এদের মিলন সম্পর্কে ১৩২৯ সালের মত পুনরখাপিত করলেন ১৩৩০-এ 

(১৯২৩)। “সমস্তা? (১৩৩০) প্রবন্ধে দেখালেন, এদেশের রাজনৈতিক 

আন্দোলনগুলোর উভয় সম্পদায়কে মিলিত করার প্রয়াসের ভিত্তিই অবাস্তব । 

এব প্রমাণ খিলাফত আন্দোলন, এঁ মিলনের পরেও উভয়ের মধ্যে বিরোধ 

বেধেছে । এই বিরোধের জন্যে রাজনীতিবিদরা (দোষী করেন সরকারকে, আর 

তিনি করেন আত্মমধ্যস্থ “পাপ” কে ।৬৯ ধর্নই দায়ী : 

ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল 

দেওয়া ।9 

তিনি দেখলেন, উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মরজ্ছতে বাধা মানুষের মনুষ্ুত্বের স্বাভাবিক 

ষোগের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই ।*১ এই ধর্ম যতখানি আচারচালিত, ততখানি 

শান্ত্রনির্ভর নয়। উভয়ের বিরোধিতার চিত্র উন্মোচন করলেন £ 
আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় লা, তাকে কাফের ণলে 

ঠেকিয়ে রাখে ; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দু9 মুসলমানকে চায় না, তাকে 

শ্নেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে 1১৩ 

লক্ষ্য করলেন, তাদের মিল হয় একমাত্র "তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে । দেখালেন, 

এ মিলন অসত্য, এ জন্তেই বঙ্গভঙ্গের সময়ে মুসলমান হিন্গুর সঙ্গে মেলেনি, 

কেননা বঙ্গভঙ্গে তাদের দুঃখ ছিলো না। কিন্তু 'অসহযোগ-আখন্দোলনে” সে 

হিন্দুর সঙ্গে মিলেছে, কেনন। রুম সাত্রাজ্যের ছুঃথ মুসলমানের কাছে বাস্তব । 

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বলেই এ মিলন অস্থায়ী ।৪৩ কিন্তু এদের মলন 

তার নানা কারণে কাম্য । বললেন £ 

ভারতবর্ষের, কল্যাণ যদ্দি চাই তাহলে হিন্দুমূসলমানে কেবল যে 
মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। এই সমকক্ষত! তাল-ঠোকা 
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পালোযানির ব্যক্তিগত সযকক্ষতা নয়ঃ উভয়ুলক্ষের সামাজিক শক্তির' 

সমকক্ষতা |৪১ 

১৩৩২ সালে (১৯২৫) 'ম্বরাজসাধন? প্রবন্ধেও উভয়ের মিলনের বাধা হিসেবে 

দেখলেন উদ্ডফের চিরাগ হত মানসিক সংক্কারকে 18৫ এই সংস্কারবশতঃই তার! 

স্বরাজলাভের লোভের মধ্যেও তৃলতে পারে না যে, তারা পরস্পরের কাছে 

কাঁফের বা শ্রেচ্ছ। খিলাফত আন্দোপনও তাদের মানসিক কৃসংস্কার নিষ্কাশিত 

করতে পারেনি । কিন্তু ভারতের উন্নতির জন্যে তিনি উভয়ের মিলনকে 

জরুবী তেবেছেন £ 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান । যদি 

ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল 

মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বডোই ভুল করবো 18৬ 
মত ধিলেনঃ সামাজিক ভেদ পেরিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক এঁক্য অসম্ভব ।৪% এই মিলন- 

সুত্র আবিস্কাবার৫থে তিনি ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেন। “বৃহত্তর ভারত” ( ১৩৩৪, 
১৯২৭) প্রবন্ধে দেখালেন, মধ্যযুগে মুসলমান বাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুর ধর্নবিরোধের 

সময়ে জন্ম নেন সাধুসম্তগণ। তার! “আত্মীয়তার সত্যের ছারা উভয়কে বাধতে 

চেয়েছেন। এই সাধক্দের অনেকেই মুসলমান । তদের বন্ধন-পদ্ধতি £ 

তারা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনযূলক পোলিটিক্যাল এঁকাকে তার! 

সত্য বলে কল্পনাও করেন নি। তারা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন 

যেখানে সকল মান্তষের মিলনের প্রতিষ্ঠা রব ।৪৮ 

হিন্দু-মুসলমান? (১৩৩৮, ১৪৩১) প্রবন্ধে ধর্মকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। 

ধম্ই মিলনের বাধা-- এববিশ্বাসে তিনি দু । ভারতের যহাজাতি গঠনে ধর্মের 

বাধাটা তার কাছে ছুলজ্ঘা বোধ হলে! । তাই 'বিকৃত' এই ধর্মের বিরুদ্ধে 

বিদ্বেষ প্রচার করলেন। রুশবিপ্রব, ফরাসীবিপ্রব, স্পেনের বিপ্লব, মেক্সি/কার 

বিদ্রোহের উতিহাসের কারণ নিয়ে দেখালেন, এ সমস্ত ভূখণ্ডে নবজীবনের 

আহ্বানে বাষ্্রবিপ্রবের সময়ে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অপরিহার্য 

হয়ে পড়েছিলো 18৯ তীর বিজ্রেহ অবশ্য আদি প্রবর্তকর্দের মিলনকামী 

ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। বিকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে তার বিজ্রোহ, এ বিকৃত ধর্সের 

খ্বরূপ £ 

তারপরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত, 
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করেছে, সংকীর্ণ করেছে ; সেই ধর্ম নিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার 
মেরেছে এমন বিষয় বুদ্ধি দিয়েও নয়, '.*** ৫৪ 

তিনি সমকালে দেশাস্তরে ধর্মবিদ্বেষ দেখছেন, কিন্তু, 

আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান ,.৫১ 

সামাজিক কক্ষ রেখে রাজনৈতিক রাজপথের দিকেও তিনি দৃষ্টি দিলেন। 
তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ, তার] পৃথক 

নির্বাচন দাবি করেছে। তিনি তাদের দাবি মেনে নিলেন ।৫১ তীর বিশ্বাস, 

এতে মিল হবে। তবে ধর্মের সমস্যাটি রয়ে যাবে। এক দলের মসজিদের সামনে 

ঢাক বাজানোর উৎসাহ এবং অপর দলের কে।রবানির সংখ্যাবৃদ্ধির আনন্দটণ, 

তার মতে, পর্রস্পর নিঃসম্পকিত শহরেই বেশী। মিলনের জন্য কামনা করলেন 
পরম্পরের মধ্যে আলাপ ও কাছাকাছি আগমন ।৫৩ কিন্তু এদের মিলন ঘটেনি । 

রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই এরা পৃথক হয়ে গেছে, দুরে সরে গেছে । বজভঙ্গ 
উপলক্ষে ১৩১২ সালে (১৯১৫ ) তিনি গভীর আবেগে বলেছিলেন £ 

কৃত্রিম বিচ্ছেদ ষখন মাঝখানে আসিয়া দাড়াইবে তখনই আমরা সচেতন 

ভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহৃবী 
তাহার বন্ছ বাহ্ুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্গপুত্র তাহার প্রসারিত আলিঙ্গনে 

গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্ব-পশ্চিম হৃংপিগ্ের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, 
একই পুরাতন রক্তত্োতে .সমন্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরার প্রাণবিধান 
করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম জননীর বাম-দক্ষিণ জনের ম্যায়, 
চিরদিন বাঙালির সম্ভানকে পালন করিয়াছি।৫? 

এতোখানি প্রগাড আবেগ যে ব্যর্থ হলে! তার অমোঘ বীজ নিহিত ছিলো 

'এদেশবাসীর ইতিহাসের মধ্যেই । সে-বিষয়ে রবীজবাণীই উদ্ধার কর! যায় £ 

আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে, এভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে 
সে ভয়ের কারণ নিশ্চই আমাদের মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার 

আমাদের নিজের চেষ্টা! ছাডা আর কোনে! কৃত্তিম উপায়ের দ্বারা হইতে 

পারে না 18৫ 

৩ 

আধুনিক ভারতবর্ষে হিন্দু-মুলমান সমন্তাটি একটি জটিল প্রশ্ন । এই 
সমন্টার সমাধান হিসেবে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গডে উঠেছে । রবীন্দ্রনাথের হিন্দু- 
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মুসলমান সমস্যা পর্যবেক্ষণ এবং বিঙ্লেষণ-দৃষ্টি মূলত সামাজিক, গৌণত রাজ- 
নৈতিক। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি এই সমন্তার কারণগুলো 

দেখেছেন, রাজনৈতিক কোণ থেকে যে দেখেননি এমন নয়, তবে রাজনৈতিক 

প্রশ্নটি তার কাছে প্রধান হয়ে উঠেনি । তিনি চেয়েছিলেন, উভয়ের সামাজিক 

সৌহাপ্, পরস্পরের মধ্যে মানসিক যোগাযোগ । যে-সম্পর্ক যাস্ত্রিক, তাকে 
তিনি কদাচ মুল্য দেননি। হিন্দুমুসলমানের বেলাতেও তাই। হিন্দু- 
মুপলমানের মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ তুচ্ছকারী একটি জৈবিক সম্পর্ক তার কাম্য 

ছিলো। উভয়ের সম্পর্কতিক্ততার যে-কটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন, সেগুলে! 
মোটামুটিভাবে £ 

ক. সরকারী ভেদনীতি, 

ব. অর্থ নৈতিক, শিক্ষাগত ও অন্ান্ত বৈষম্য, 

গ. ধর্মের উগ্রতা ও আচারসর্বন্বতা, 

ঘ. রাজনৈতিক আন্দোলন । 
হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক বিপর্ধন় প্রদর্শক, উনবিংশ শতকের রচিত তার প্রবন্ধ 

পেয়েছি আমরা তিনটি--“ইংরেজ ও ভারতবালী” (১৩৯০ ), 'ইংরেজের আতঙ্ক” 

(১৩০০), স্থবিঢারের অরধিকার' (১৩০১ )। উনবিধশ শতকে তিনি বিরোধের 

মূলে দেখেছেন সরকারকে । সরকারই বিভেদ বাড়িয়ে তুলেছে । সরকারের 

নীতি “ডিভাইভ এ্যাণ্ড রল'। তিনি এমনও বলেছেন যে, সরকার যেন 
মুসলমানদের অনেকট] সহায়তা করেছে, হিন্দুদের দমন করতে চাচ্ছে। 

সরকারী নীতিটি তিনি যথার্থ ধরেছেন। ১৮৭* থেকে সরকার মুসলমানের 
আহ্কুল্য শুরু করেন। অবশ্ঠ এই আঙ্গকুল্য কথাবার্তা, বস্তৃতাতেই বেশীর 
ভাগ সীমাবদ্ধ থাকতো । এই পক্ষপাত বঙ্গভঙ্গের পরে চরম আকার পরিগ্রহ 
করে ব্যামফিল্ড ফুলারের উৎকট মন্তব্যে, “হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় তার দুই 
স্বীর মতো! £ এর মধ্যে মুসলমান প্রির়তর? 1৬ 

রবীন্্রনাথে উনবিংশ শতকে বিরোধের যূলে দেখেছেন বিদেশী সরকারকে । 
১৯০৭ সালে তিনি বিরোধের কারণসমূহ দেখতে চাইলেন আরো নিপুণভাবে, 
গভীর দুটিতে এসব বিরোধোর বীজ আবিষ্কার করলেন নিজেদের মধ্যে। 

দেখলেন “পাপের বসবাস নিজেদের মধ্যে, তাই সরকারকে দোষী করে লাভ 

নেই, ধিকার দিলেন নিজেদের অন্তর্গত পাপকে। ত্বীকার করেছেন, এর! 
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কেবল স্বতন্ত্র নয়, বিরুদ্ধ । উভয়ের বিরোধের কারণ স্বরূপ অর্থ নৈতিক, শিক্ষাগত 

এবং অন্তান্ত অপাম্য দেখিয়েছেন। সামাজিক সৌহাগ্ যে সংস্থাপিত হয়নি, 
এর জন্য বারংবার তিনি হিন্দুকেই দায়ী করেছেন। মিলনের জন্য সমস্ত অসাম 

বিদ্ূরণের তীব্র বাসনা তিশি পোষণ করেছেন । এখানে দেখ! যাবে মিলনার্থে 

তার মধো মানবিক উংকণ্ঠা প্রবল। তাই বারংবার বঙ্গভঙ্গকালীন হিন্ধুর 

আহ্বানের ক্রি নির্দেশ করেছেন । হিন্দুর ক্রটি প্রদর্শনে তিনি অন্বাভাবিক 

নির্ধম, মুসলমানের ক্রি বিশেষ তিনি দেশাননি । ১৯১১ সালে মুসলমানের 

্বাতন্ত্যবোধেত্র তীব্রতা পাভের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেন । “হিশ্ু বিশ্ববিদ্যালয়? 

প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, হিন্দু যেদিন হিন্দুত্বের গৌপ্ুব গাথা শুপু করলে? মুসলমান ও 

সেদিন মুসলমানিত্বে গর্ববোধ করতে লাগলো । মুসলমানের আন্মোন্নতি চেষ্টাকে 

তিনি যিলনের সিডি জ্ঞান করেছেন £ 

মুসলমান নিজের প্রকূতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের 

সত্য ইচ্ছা ।৫£ 

১৯১১ সালে তিনি মুসলমানের আত্মশক্তি সাধনাকে অ ভনন্দিত করেন । 

১৯৪২ সালের ১১ এপ্রিলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি শিল্পের 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন £ 

পচিশ বছর ধারে ছুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিপসন স্থাপন করবার জন্য 

আন্তরিক প্রচেষ্টার পর এবং এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার তিক অভিজ্ঞতার ফলে, 

মুসলমানেরা পরিস্কার বুঝতে পেরেছে যে, ব্রিটিশ সরকারের খসডা পরি- 

কল্পনা অন্রযায়ী এই ছৃ"টি প্রধান জাতিকে এক অথগ্ু ভার তরাষ্ট গঠন করতে 

বাধ্যকর! তাদের পারস্পরিক শান্তি 9 স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নে । ***মুনলিম 

লীগের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ভারত বিভক্ত করে স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই 

ভারতবর্ষের শাসণতান্ত্রিক সমস্য! সমাধানের একমাত্র উপায়।?৮ 

জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী মুসলিম লীগের এই প্রস্তাব এবং রবীন্জনাথের 

বক্তব্যকে একার্থবোধ মনে করেন 1৫৯ আমর! ভিন্ল মত পোষন করি কেননা, 

মুসলমানের জন্ত পৃথক প্রা কল্পনা তিনি করেনশি। তিনি চেয়েছিলেন 

একই মঙ্গলমূলক রাষ্ট্রে সখে, শান্তিতে, গাঢ় বন্ধনে উভয়ের বসবাস। ১৯৩৫ 

সালে ২৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছিলেন, িশ্দুমুসলমান যদি 

না মেলে তবে "ভারতে স্থায়ন্রশাসন হবে ফুটো! কলসীতে 'জলভরা, ।৬* ১৯১৪ 
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সালে দেখালেন, সামাজিক মিলন ব্যতিরেকে রাষ্্রনৈতিক মিলন অসম্ভব । 

১৯১৭ সালে বিরোধের জন্য মূলতঃ দায়ী করলেন ধর্মকে । ধর্ম উভয়ের মধ্য- 
বর্তা মিলনবিরোধী রূঢ দেওয়াল, এবোধ দুঢ় হলো ১৯১৭ তে এবং পরবর্তী 

সমগ্র জীবন বিরোধের জন্ত ধর্মকে নিন্দা করলেন। এ থেকে বোঝা যায়, 

তা কাম্য ছিল ধর্মশিরপেক্ষ রাষ্ট। গান্ধীজীর সঙ্গে এখানে তার অধিল। 

গান্ধীজী বুঝেছিলেন, মান্য যদি ধর্মনিষ্ঠ হু তবে মিলন সম্ভব হবে। তিনি 

তুল বুঝেছিলেন এবং জনসাধারণ তীকে আরো ভুল বুঝেছিলো । এজন্তে 

ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্রতার জন্তে সমালোচক তীকে দায়ী 

করেছেন ।৬ * 

ধর্নকে যে তিনি এতোবেশী দায়ী করলেন, তার কারণ বোঝা দরকার । 

কারণ বুঝতে পারলেই বুঝবো! উভয় সম্প্রদাক্সের কাছে তার কি প্রত্যাশা ছিলো। 

রাষ্্রচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ বাষ্্রবিমুখ, কল্যান ও প্রেমধমী সমাজমুখী। যে সমাজে 

রয়েছে গতি-স্থিতি, যার অধিবাসীরা সামাজিক বন্ধনে যুক্ত, পরস্পরের হ্থার্থ- 

বন্ধনে নয়, জপয়েবন্ধনে আবদ্ধ, সে-সমাজ বুবীন্দ্রনাথের আদর্শ সমাজ । ভারতবর্ষ 

তার কাছে মিলনতীর্থ, এখানে সবার মিলন ঘটবে, এই ছিলো তার কামন]1। 

কিন্ত ধর্ম তা হতে দেয়নি । একারণেই ধর্নকে নিন্দিত, দায়ী করলেন 

সর্বাধিক, কেননা তা সামাজিক মিলনের পরিপস্থী। যে-মিলন সামাজিক 

এবং হ্ৃদয়ধর্মবশতঃ নয়, তাতে তিনি আস্থাহীন, তিনি বুঝেছিলেন, সমাজে 

যদি উভয়ের মিলন সংসাধিত হয়, তবে সাধিত হবে ববাষ্ট্রেও। সমস্যার সমাধান 

হিসেবে তিনি শিক্ষা, সর্ববিষয়ে উভয়ের কাম্য এবং সামাজিক দেয়ানেয়াকে 

নির্দেশ করেছেন । কিন্তু সমস্যাকে যুগপরিবন্তনের হাতে ছেডে দেন ১৯২২”এ। 

তিনি বোধ করেছেন, বিংশ শতকেও আমরা মধ্যযুগের অন্ধতায় ভূগছি, তাই 

আধুনিক যুগের আলো চেয়েছেন । 

হিন্দু-মুসলমান সম্যাটিকে বা্ুনৈতিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ 

দেখেননি । তিনি উভয়েব সামাজিক বিঝোধের কারণগুলো অভিনিবেশ সহকাৰে 

পাঠ করেছিলেন এবং মিলনের পথ সন্ধান করেছিলেন নিশীথের পথযাত্রীদের 

মতো । 

ডঃ হুমাধূন আজাদের এই লেখাটি পাকিস্তান আমলে প্রকাশের অনুমতি 

পাওয়! যায় নি। একারনে এটি বাংলা একাডেমী পত্রিকার ৩৭৭ সালের 

২৩ 



শীত সংখ্যায় প্রকাশ কর] সম্ভব হয়নি । এটি তাই একাডেমী পত্রিকার ষ্ঠ দশ 

বর্ষ শীত সংখ্যায় [ ১৩৭৮] পরিশিই আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধটি পরে 

লেখকের “রবীন্দ্র প্রবন্ধ/রাষ্্র ও সমাজ চিন্তা! (১৯৭৩) গ্রন্থে সন্িবেশিত হয়েছে। 
[ সম্পাদক ] 
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'্রোচিষ সরকার 

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে রবীব্দ্রনাৎ 
১ 

'তারতবধীষ সমাজব্যবস্থ/য় অম্পৃশ্ঠতা এমন এক সামাজিক সংস্কার বার ফলে 

উচ্চবণীয় ছিশুরা আপমব শিষ্নপর্ণায় হিন্দুদের অপখিস্র ভেবে স্পর্শের অযোগ্য 

জ্ঞান করে এবং তাদের কাছ থেকে সমস্ত প্রকার সামাঞ্জিক দুরত্ব রক্ষা করে চলে । 
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতিও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের একই ধরনের 

মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সমাজের এই ঘ্বণাপূর্ণ আচরণ যে পেশানির্ভর 

বা শুচিতা-অস্তুচিতার প্রশ্নে নয, আপামর মুসলমান সমাজের প্রতি তাদের এই 
মনোভাব তার প্রমাণ। চিরস্তরা যে মানবদ্বণা১ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থকে 

গোষ্ঠীর সংগে গোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের সংগে সম্প্রধায়ের, জাতির সংগে জাতির, 
এমন কি অতি সাম্প্রতিককালে রুষ্ণাজের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের সম্পর্কের মধ্যে দেখতে 

পাওয়া যায়, মনে হয় অস্পৃষ্ঠত1 তারই একটি ভারতীয় দৃষ্টাত্ত। 

নিষ্নবর্ণীয় হিন্দুরা “অস্পৃশ্য” নামে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের কাছে একটি স্বৃণিত 
সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত--এ তথ্য রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিলো না। হিন্দু 
সমাজ বহিভতি থেকে সে ঘ্বণা মুসলমানদের ভাগ্যেও জুটেছে, তাও তিনি 

দেখেছেন। কিন্কু সম্পূর্ণ অমানবিক, ভ্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্্রনাথের 

মুক্তি কিভাবে ঘটেছিল এখং এই মানব ঠা বিরোধী সংক্কারকে সমাজ থেকে 
উচ্ছেদের প্রয়োজনে তার ভূমিকা ছিলে! কোন ধরনের, তা নিয়ে ব্যাপক 

পর্ধালোচনার অবকাশ আছে। 

৮ 

ছেলেবেলা থেকে যে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে রবীক্রনাথের পরিচিতি ছিল, 

সেখানে তিনি দেখেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ জীবনযাত্রার জন্তে সমস্ত প্রকার 

সুযোগ স্থবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেও সমাজের সেবা করে। কিন্তু আনৃষ্টের 

পরিহাস এই যে, উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীহ্ুক তথাকথিত ভদ্রলোকদের কাছে এর) 

চি 



ছোটলোক বলে গণ্য হবে এবং সেই স্থত্তে নিয়বর্ণের হলে অস্পৃষ্ঠ বলেও বিবেচিত । 

সমাজের এই অমানবিক শ্রেণীবিহ্তাসকে ববীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেন নি। 
তবে ব্বাশিয়া ভ্রমণের পূর্ব পর্যস্ত এই শ্রেণীসচেতনতা৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তত্বের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সক্রিয় হলে এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব, 

এমন ধারণ! তার রাশিয়া ভ্রমণ করার পরেই জন্মে। ১৯৩০ সালে রাশিয়া 

ভ্রষণ করে তান দেখতে পান, সে দেশের সকল মানুষই উৎপাদন ও বন্টন 
ব্যবস্থার পুনবিন্যাসের ফলে সমান স্থযোগ-স্থবিধ। পেয়ে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ! 

এ প্রসঙ্গে তিনি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন £ যা দেখেছি আশ্র্ধ ঠেকেছে । 

অন্ত কোন দেশের মতাই নয়, একেবারে মুল প্রভেদ। আগাগোডা সকল 

মাচ্ষকেই এর! সমান করে জাগিয়ে তুলেছে ।২ ব্রবীন্ত্রনাথ তার জীবনের শেষ 

দশকে নিয় শ্রেণীভুক্ত শ্রমজীবী মানুষ তথা নিয়বর্ণের সাধারণ মানুষদের প্রতি 

সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং তার অস্পৃশ্ঠতাবিরোধী মনোভাবও অনেক 

প্রবল হয়েছিলো, এর পিছনে এই ভ্রমণের যে ব্যাপক প্রভাব ছিলো, তা স্প্ুতই 

দেখা যাচ্ছে । রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্তাবিরোধী আন্দোলনে তার সক্রিযন ভূমিকা 

প্রকতপচক্ষে এ সময় থেকেই শ্ররু হয়। 

তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক পটতূমিও অস্পৃন্ততাবিরোধী আন্দোলনে 
ঝবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভায় সর্ধশ্রেণীর ভারতীয় প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তাস্তর করতে রাছ্ছি, 

হন। কিন্তু সমন্য! দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে । ১৯২৯ 

সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত মুহম্ম৭দ আলী জিগ্নার চৌদ দফা৩ দাবির ওপর 
অনেকটা ভিত্তি করে রচিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তার সাম্প্রদাধিক বাটোম়ারানর 

থসন্ডা বিল প্রকাশ করেন (১৭ আগস্ট ১৯৩২ )18 এ বিলে মুসলমান, 

ইউরোপীয় ও শিখ সম্প্রদায়ের জন্য ত্বতস্থ্ব বা পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধি 

প্রেরণ্রে অধিকার দেয় হয়।৫ হিন্ু সমাজের অনুন্নত শ্রেনীগুলোকে একটি 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করে শ্বতস্ত্র নির্বাচনেন্ন ভিত্তিতে তাদের জন্টেও 

কিছু আসন নির্ধারিত হয়েছিল ।৬ হিন্দু সমাজের এই বিভক্তিকরণে তৎকালীন 

কংগ্রেস নেতাগণ শংকিত হন। একে তো হিন্দু মুসলমান তেদনীতি ভারতীয় 

রাষ্ট্রনীতির মধ্যে অসংখ্য সমন্ঠার স্থতি করেছে, তার ওপরে বর্ণহিন্বু ও 
তৃপশীলতৃক্ত হিন্দুদের ছুটি গ্বতন্্র নির্বাচক শ্রেণী গঠনের প্রস্তাব, হিন্দু সমাজের 
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মধ্যে একটা প্রতিপক্ষ শক্তি খাডা করে কংখ্রেসকে দুর্বল করার এক মারাত্মক 

কূটকৌশল বলে তারা মনে করেন।৭ আমরণ অনশন পণ করে মহাত্মা গান্ধী 

এ নীতির প্রতিবাদ জানান (১৮ সেপ্টেম্বর )। গান্ধীজী অনশন শুরু করলে 

কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্ঠ বর্ণহিন্দু ও তপশীলতুক্ত হিন্দুদের মধ্যে এ বিষয়ে একটি 

রফা হয়, ইতিহাসে তা 'পুনাচুক্তি নামে প্যাত। এই রফার স্থির হয় যে 

অন্রন্নত সমাজের জন্যে জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থাপক সভার সদশ্য সংরক্ষিত, 

থাকবে এবং যুক্ত নির্বাচন অর্থাৎ বর্ণহিন্দু ও তপশিলভূক্ত হিন্দুদের যুক্ত ভোটের 

মাধ্যমে “সাধারণ, ও “তপশীলী” সদস্যগণ নিরাচিত হুবেন। 

আপাতত একটা! রূফ হলেও মহাত্মা গান্ধী বুঝতে পারলেন, অন্পৃশ্ততাই 
মূলত হিন্দু সমাজকে এভাবে বিভক্ত করেছে। তাই অনশন ভঙ্গকালীন 
আবেদনে তিনি ঘোষণা করেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ থাকবে, দেশের সমস্ত 

শক্তি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে হবে।৮ সারা দেশব্যাপী অস্পৃশ্তা 

উচ্ছেদ অভিষান সংগঠন ও পরিচালনা করার জন্যে এ সময়ে তাই নিখিল 

ভারত অস্পৃশ্যতা নিরোধ সমিতি (4&]] [70015 /১061 006000108011165 198806) 

গঠিত হ্য়।৯ রবীন্দ্রনাথের ওপরেও এ আন্দোলনের প্রভাব পডা অত্যন্ত 

স্বাভাবিক ছিলো । বস্তত, এই প্রভাব ব্ববীন্দ্রনাথ এবং শাস্তিনিকেতনকে 

অস্পশ্ততা বিরোধিতায় অধিকতর সক্রিয় করে তোলে । অস্পৃশ্তাবিরোধী 
আন্দোলনের অংশ স্বরূপ “অস্পস্দের মন্দির প্রবেশ” আন্দোলণে রবীন্দ্রনাথের 

সমর্থনও তাই খুব জোরালোভাবে প্রশংসা পান্ব। কেবালায় কোলাপান নামক 

গাস্ধীজীর এক অগ্লগামী, অন্প-শ্তদের গুরুভাষুর মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিযে 

আমরণ অনশন পণ করেন ।১* রবীন্দ্রনাথ এ সংবাদ পেকে কোচিন মহারাজ 

জামোরিণকে লেখা দীর্ঘ পত্রে (২ ডিসেম্তর ১৯৩২) হিন্দুযাজ্রেরই দেবমন্দিরে 

প্রবেশের জন্মগত অধিকার স্বীকার করে নিতে অনুরোধ জানান ।১১ এ সময়ে 

লেখা “পুনশ্চ? কাব্যের “গুচি”, “মুক্তি, “প্রেমের সোনা” অন সমাপন”, প্রথম পুজা? 

প্রভৃতি কবিতায় যে অস্পশ্তাবিরোধী যনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, তা উক্ত 

আন্দোলনেরই পরিপূরক। 

৩ 

অস্প শ্যতাবিরোধিতায় যারা ভারতময় ব্যাপক আন্দোলন গডে তোলার 

কন্ঠে প্রয়াসী হন, তাদের মধ্যে মহাত্মা! গান্ধীর ভূমিকা চিরম্মরণীয় । রবীন্ত্রনাথও 

২২৯ 



তার লেখায় এবং ভাষণে অস্প্শ্তা স্্ট দুর্গতির শোচনীয়তাকে সুস্পষ্ট করে বাৰে 
বারে লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন। গান্ধীঞ্জির সংঙ্গে রবীন্দ্রণাথের এই মানসিক 
মিলের কথা উল্লেখ করে সুধীর চন্দ্র কর লিখেছেন £ 

ভারতের যুগ প্রবর্তক এই মহামানবের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটেছিল সমাজের সংঙে 

সমাজ-অবহেলিত নিয়তম কোটি কোটি লোকের কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতা ঘুচাবার 
একটি একাস্তিক লক্ষ্যে। সেদিন যে বেদনায় এ দুজনে মিলেছিলেন ত' 

শুধু অন্পপাণ প্রচলনেই প্রশমিত হবার মতো নয়, অস্প্শ্তের মধ্যে মানুষের 
হুর্গতি পুণ্তীভূত হয়ে উঠেছে, সর্বদিক দিয়েই তার খিলীনত তাদের কাম 
ছিল।১২ 

পূর্বেই উল্লে'খত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব গঠনে গান্ধীজীর প্রভাব 

ছিলো। কিন্তু তা সত্বেও, ববীন্দ্রপাথের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু হ্বাতস্ত্যও লঙ্গণীয়। 
এমন কোনো নামকরণ্কে ব্রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পাপন নি, যে নাষ 

পূর্ব নিধারিত অস্পৃণ্ত সমাজকেই নির্দেশিত করবে । আধুনিক ভাবতের দিকে 

তাকালেও রবীন্দ্র চিন্তার বৈশিষ্ট্যের কারণ বুঝে ওঠা কঠিন নয়। গান্ধীজী 
অম্পৃ্তদের “হরিজন' আখ্যায় ভূষিত করেন। তার এ নামকরণের পিছনে 

কয়তে। মহৎ উদ্দেশ্বুই নিহিত ছিলো । কিন্তু 'হরিজন"' বলতে শুধু যে আজ 
তথাকধিত 'অন্পৃপ্ত' সমাজকেই নির্দেশিত করে তা নয়, সেই সঙ্গে ষে অন্ুকম্পার 
ভাবটি জড়িত থাকে, তা অপমানিত করে বিশ্বগানবতাকে। বরীন্দ্রনাথের কাছে 

গাহ্থীজী প্রবতিত “হরিজন” শবকটির প্রয়োগ তাই সঠিক বা সমীচীন মনে 
হয়নি।১৩ এমন কি স্বামী বিবেকানন্দ “দরিব্র নারায়ণ” শব্দটিও তান মনঃপুত 
ছিলে! না 1১৪ এই জন্যে শান্তিনিকেতনে “অম্পৃশ্ততা নিরোধ কমিটি" গঠিত না 
হয়ে, একই উদ্দেশ থাকা সত্বেও তার নাম করেছিলো 'সংস্কার-সমিতি | 

অন্প্ত্যদের নাম হয়েছিলো! “ছুর্গত 

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্ত তাবিবোধিতা প্রথম সাংগঠনিক কূপ 

নেয় ১৯৩২ সালের ১ ডিসেম্বর “সংস্কার-সমিতি' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে 1১৫ 
রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় গঠিত উক্ত 'সংস্কার-সমিতি'র তৎকালীন নেতা ছিলেন 
স্থধীর চন্দ্র কর। স্থৃজিত কুমার মু'খাপাধ্যায় অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ 
করেন। সুজিত কৃমার বলেন, প্রথম পরধায়েনর “সংস্কার সমিতি' গঠিত হয় ১৯২৬ 
সালে। অস্পৃশ্ততাবিরেধিতা তখন এর প্রধান উদ্দে্ট ন৷ হলেও সমস্ত প্রকার 
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কৃসংস্কারকে সংস্কার করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই এ সমিতির উদ্ভুব হয়। তাঁর মতে 

দ্বিতীয় পর্যায়ের “সংস্কার-সমিতি” উত্তরায়ণের উদয়ন গুহ ১৯৩২ সালের ২৩ 
সেপ্টেম্বর অপরাহে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 1১৬ সুজিত কুমার নিজেকে উক্ত সমিতির 

প্রথম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ বলে নিজেকে দাবি করেন ।১৭ প্রভাত কুমার 

মুখোপাধ্যায় প্রথমোক্ত মতকেই অধিকতর গ্রহনযোগ্য মনে করেছেন ।5৮ ১৯৩২ 

সালের ১ ডিসেম্বরে “সংস্কার সমিতির+ প্রথম সর্বজনীন নিবেদনে রবীন্দ্রনাথ 

অষ্পৃশ্ঠতার বীভৎস বূপকে তুলে ধরে তা থেকে মুক্ত হতে জনসাধারণের কাছে 

আবেদন জানান। এমন কি, সে “সর্বজনীন আবেদন" বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় 

শহরে-গ্রামে ডাকযোগে ৰিতরণও কর! হয়েছিলো ১৯ সংস্কার সমিতির এই 

সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে নিমোদ্ব'ত উদ্দেশ্যগুলো! বিবৃত হয় £ 

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন যনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া 

রাখিব না। সকল জাতিকেই জল-চঙ্স করিয়া লইতে হুইবে। 

২। সাধারণ মন্দির, পুজার স্থান ও জলাশফু সকলের জন্য সমানভাবে 
উন্মুক্ত হইবে। 

৩। বিদ্যালয় তীর্থক্ষেত্র, সভা-সমিতিতে কোথাও কাহারও আসিবার 

কোনো বাধা থাকিবে না । 

৪। কাহার৭ জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অগ্ঠায় 

ব্যবস্থা থাকিবে না (১ ডিসেম্বর ১৯৩২ )1২৭ 

রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্ঠতাবিরোধিতা! এবং অস্পৃশ্যভা-সমস্যার সমাধানকলে আরো 

একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির নিয়বোন্ধৃত 

ইচ্ছার মগ্যে উদার নৈতিক সে বিশিষ্টতাটুকু ধরা পডে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছ। 

ছিলো £ 

বিন। দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন দুর্গতদের ছেলে বাখিয়। 

অন্তান্ত ছাত্রপ্দর সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়! তাহাদের মধা হইতেই 
ভাবীকমী ও কেন্দ্র পরিচালক তৈরী করা ।২5 

পুনাচুক্তির পর থেকে অস্পৃষ্ঠতাবিরোধী এই আন্দোলন অধিক সক্রিয় হয়ে 

উঠলেও পুনাচুক্তির পূর্বেই শান্তিনিকেতনে অন্পৃশ্ঠতার বিরুদ্ধে কাজ শুরু হয়ে 
যায়। গান্ধীজীর অনয়নের সংবাদ পেয়ে (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২) 

শান্তিনিকেতনে এ দিন অনশন দিবস ঘোষণা কর। হায়েছিল।, প্রার্থনা সভায় 

২৩১ 



রবীন্দ্রনাথ উক্ত দিবদ উদ্যাঁপনের তাৎপর্ধ ব্যাখ্যা করে এক দীর্ঘ ভষণ দেন ২২ 
কেবল আশ্রমবাসীদের নিকটে বলেই গুরুদেব শিরস্ত হলেন না, যাদের কাছে 
বললে সমাজের আরও গভীর ষাথার্থ প্রয়োজনের জায়গায় কথাগুলি সহজে 
পৌছে গিয়ে পৌঁছবে আর যেখানে পৌছনোই তখন বেশি জরুরি, সেই গ্রাম- 
বাসীদের কাছে তার বক্তব্য তিনি অবিলম্বে সাক্ষাৎভাবে জাগাবেন বলে ব্যগ্র 

হয়ে উঠলেন । সেই দিনই দলে দলে চারিদিকে লোক গেল ।২৩ 
এদিন অবন্ধনহেতু যে অর্থ উদ্ধৃত হয় তা অন্পৃশ্ঠতা দূরীকরণ ও দুর্গত- 

জনদের উন্নয়নের জন্তে সংগৃহীত হয়েছিলো । পরের দিনের সভায় একই 
উদ্দেনত রবীন্দ্রনাথের বক্ত.তা মহাত্মাজির পৃন্তত্রত (২৩ সেপ্পম্বর ) নামে মহাত্মা 
গান্ধী গ্রস্থে স্থান পেয়েছে । এ সভার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্থধীরচন্দ্র কর লিখেছেন ২ 

সভার প্রারভে হরিজন১৪ সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রতিনিধি মিলে সভাপতি 
রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে মাল্যভূষিত করেন । সভায় শেষে হরিজনদের 

পরিবেশিত সরবত আশ্রমবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলে পান করেন। রাত্রে 

আশ্রমের সাধারণ ভোজনাগারে হব্রিজন-পক্কন খিচুড়ি অন্ন দিয়ে এক ডোজ 
হয়।২৫ সেখানেও অনেকে অন্ন গ্রহণ করেন। এ স্থলে বলা আব্তক রবীন্দ্রনাথ 

এই দিন সভা ডেকেছিলেন নিজে থেকেই ; কর্মীমগ্ডলীর পক্ষ থেকে সভা ডেকে 

জলগ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন এরূপ কখনে। ঘটেনি । যদিও পান ও ভোজনের 

কার্ধধার1 থেকে সেরূপ মননে হওয়া কিছু বিচিজ্ত্রনয়। কিন্তু তাই মনে করে 

নিলে বাস্তবেও য! ঘটেছিল তার পারম্পর্ধ ঠিক অন্ুপরণ করা হয় না।১৬ 

পরবর্তীকালে “সংস্কার সমিতি'র নেত! এবং “সংস্কার ভবনে*র প্রতিষ্ঠাতা 

স্থধীর চন্দ্র কর এই সময থেকে স্থায়ীভাবে কিছু করার জন্যে সংকল্প করেন। ১% 

পরের দিন (২৪ সেপ্টেম্বর ) রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে শাস্তিনিকেতনের 

কমীদের কাছ থেকে শ্বাক্ষর গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল £ 

এতকালে হিন্দুসমাজে যাহারা] অস্ত্জ জাতি বলিয়া গন্ঠ, অন্য হইতে 

তাদের সহিত পানাহার সামাজিক বাধা মানিব না। ইছাতে সমান্সে তিরস্কৃত 

হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব ।২৮ 

স্থজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে রক্ষিত উক্ত প্রতিজ্ঞাপন্ে সাতচল্লিশ 

জনের মতো স্বাক্ষর করেছিলেন ।১৯ অন্পুশ্ঠতাবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ 

কতোখানি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, সমকালীন শাস্তিনিকেতনের কমীদের 
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ভূমিকা তার সাক্ষ্য দেয় ঃ সমিতির ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দায়িত্বণীল 
কর্মী ও অধ্যাপকগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিবেশী পল্লীসমূছে সপ্তাহে 
সপ্চাহে নিয়মিতরূপে প্রচারকার্য করতে লাগলেন। তৃবনডাঙ্গা, গোয়ালপাডা 
সর্বলেহনা, ইত্যাদি আটটি গ্রামে বৈঠক বসত ও ছায়াচিত্র যোগে বন্ততা হত, 
বর্মসভায় পাঠ ও কীর্তনের সঙ্গে প্রসঙ্গত সামাজিক বিধি-বিধানের সম্বন্ধে 
আলোচনাও হত। আর কর। হতো মাঝেমাঝে সর্বজনীন ভোজের আয়োজন। 
২৪ সেপ্ট্র সন্ধ্যায় ভুবনভাঙা গ্রামের এরূপ একটি সর্বজনীন ভোজের 
অন্শীলন হয় । গ্রামের অধিবাসীরাই ছিলেন এর উদ্যো্গী। প্রাসাদ-বিদ্যালয়ের 
প্রাণে বাধের ঢালু পাভিতে হাডি ডোম বাগদি মেখর, মুচি সকলে এক 
পংক্তিতে বসতে গিয়েও মাঝে মাঝে পরস্পরের থেকে একটু আধটু ফাক রয়েছে 
দেখা গেল। তখন শান্তিনিকেতনের কমীরা এবং নিমস্্রিত বর্ণহিন্দু্গণের 
অনেকে বসে পড়ে নিঃশবে সে ফাকগুলি পুরণ করে দিলেন । অশুঃপর জাতি 
পাতির ভেদ সব একাকার হয়ে গেল।৩* কিছুদিন পরে শ্রীনিকেতনের 

সাম্বৎলরিক উৎসবের দিনে (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ ) বিকেল? বেলায় শ্রীনিকেতন 

মেলা প্রাঙ্গণে অস্প্টতা-বর্জনের দাবিতে এক বিরাট জনসভা হয় । উক্ত সভায় 
বিধূশেখর শান্মী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ শাস্তজ্ঞ পণ্তিতেরা বনু শাস্ববচন উদ্ধৃত 
করে প্রমাণ করে দেখান--অম্পশ্ততা কখনো হিন্দুসমাজসম্মত নয়।৩5 এই 

সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা! দেন, তার মাধ্যমে অম্প হ্তাবিরোধ আন্দোলনে 
তার ভূমিকা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তিনি বলেন £ 

আমার লজ্জাবোধ হয় ষে, মানুষ মানুষে ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত 

শাস্ম বচন ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই ছূর্তাগ! দেশকে এখনও বলতে হয়। হাজার 

হাজার বৎসর ধরে এদের পেছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকারে মগ্ন 

কবে রেখেছি, আমরা! শিক্ষিতেরা। আজ কি তাদের এত করে শান্ের দোহাই 

দিয়ে বলতে হবে ?**:৮ 

আজ সময় হসেছে মিলবার। ভগবানের আকাশের দিকে চেয়ে পরস্পর 

পরস্পরকে বুকে তুলে নিতে হবে। পুরানো শাস্ত্রে ও কুসংস্কারাছন্ন ধর্মের 

মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার দিন চলে গেছে । জগন্নাথদেব আজ তোমাদের সহ্থাত়্ 

তোমরা তার উদ্দেশে তোমাদের প্রণাম জানিয়ে সকলকে এক কবে নাও 

( আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ )1৩২ 
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ত্বরোচিষ সরকারের এই প্রবন্ধটি প্রথম ঢাকার বাংল! একাডেমি থেকে প্রকাশিত 

“বাংল৷ একাডেমি গবেষণ। পত্রিকায়” প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৫ তম রবীন্দ্র 

জন্মবাধিকী উপলক্ষে বাংল! একাডেমি থেকে প্রকাশিত ব্রবীন্্র বিষয়ক সংকলন 

“সীমার মাঝে অসীম" গ্রন্থে এই সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশ 
করা হয়েছে, (পৃঃ ৩১০--৩৯০)। এই অসাধারণ লেখাটি থেকে একটি বিশেষ 

পর্ধায় এখানে সংকলিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রাহিত্য, চিঠিপজ্জম কিংবা! গানে 
অস্পৃশ্য তাবিরোধী মানসিকতার ছায়া সম্পত ঘটলেও অস্পৃশ্তাবিবোধী, আন্দোলন 

 বুবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বৃহত্তর সংগ্রামের প্রতি সমমমিতা ও সক্তিয় 
অংশগ্রহণ একটি ইতিহাস। সেকারণেই ভারতের বর্তমান অস্পস্তা এবং 
অম্পশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ওই অধ্যায়ের কারধাবলী বিশেষভাবে 
প্রাসঙ্গিক (দম্পাদক]। 

জুত্র নির্দেশ 

১. ১৮৯৯ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই “মান বদ্বণা* শবাটিকে 
ব্যবহার করেন। 

২. রাশিয়ার চিঠি, ববীন্দ্রচনাবলী, ২০তম খণ্ড [ বিশ্বভারতী, ১৯৫৫ ] 
পৃঃ ২৪৩। 

৩. মহম্মদ আলি জিল্লার চৌদ্দ দফার দাবির মধ্যে পঞ্চম দফাটি ছিলো 

নিয়রূপ £ সাম্প্রদায়িক দলগুলি পৃথক নির্বাচনের দ্বারাই তাদের প্রতিনিধি 

প্রেরণ করিবে, কিন্ক যেকোন দল যে কোন সময়ে যৌথ নির্বাচনের 
অন্থকুলে যাহাতে, প্রয়োজন মত পৃথক নির্বাচন পরিহার করিতে পারে, 

তাহার পথ উম্মুক্ত রাখিতে হইবে। দ্রষ্টব্য £ ভারতে জাতীয়তা, 
আস্তর্জাতিকতা ও ববীন্ত্রবাথ/নেপাল মজুমদার ; তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪-৪৫। 

৪. ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ / নেপাল মজুমদার, 

তৃতীয় খণ্ড, পৃ 2 ৩২৯। 

৫. এ পৃঃ ৩২৯। 

৬, এ, পৃঃ ৩২৭৯। 

৭. রবীন্দ্র জীবনী, ৩, পৃ 2 8৪৭। 
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১০, 

১১. 

১২. 

১৩, 

১৪. 

১৫, 

না 

১৮, 

১৯, 

ও, 

২১, 

৬ 

৩ 

৪, 

৫, 

ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ / নেপাল মজুমদার, 

৩ খণ্ড, পূ £ ৩৩০ । 

রবীন্দ্র জীবনী, ৩, পূ ঃ ৪৭৭। 

এ | পৃঃ৪৪৭। 
ভারতে জাতীয়তা আস্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ / নেপাল মজুযদার, 

৩ খও। পৃঃ ৩৩০। 

কল্যাণব্রতী বখীন্দ্রনাথ ; পূ ঃ ৬১। 
এ । পৃ 2৬০। 

কুটিরবাসী রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৩০। 

রবীন্দ্ জীবনী, ও পৃঃ ৪৫১। 

পাদটীকা, স্থজিতক্মার মুখোপাধ্যায়, “রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি', 
নবজাতক ( কলিকাতা ঃ তৃতীয় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা ১৩*৩ ), পৃং ১৬০। 
এ। পৃঃ ১৪৯। কিন্তু তিনি অধিকদিন শান্তিনিকেতনে থাকতে 

পারেন নি। আর্ধসমাজের আহ্বানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অস্পৃস্তা- 

বর্জন কাঞ্জে নিজেকে নিয়োজিত করেন । তবে ১৯৩২ সালর অক্টোবরে 

তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলে, কালীমোহুন ঘোষ ও স্থধীরচন্ত্ 

কর তখন সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন বলে তিনি শ্বীকার করেছেন । 

টব, ই: ১৫৯। 

রবীন্দ্র জীবনী, ৩, পু 2৪8৫২ । 

কল্যাণব্রতী রখীন্দ্রণাথ, পৃ ৬৭। 

রবীন্দ্র জীবনী, ৩ পৃঃ ৪৫১। 
এ। পৃঃ ৪৫১। 

ভারতে জাতীয়তা ইত্যাদি, ৩, পূ ঃ ৩৪ | 

কলাপত্র ভী রবীন্দ্রনাথ, পূ £ ৬১--৬২। 

রবীন্দ্রনাথ অস্পশ্যদের “দুর্গত, বলতে চাইলেও তার অন্ুসারীগণ গান্ধীজী 
প্রবতিত “হরিজন শবটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন । 

স্থধী £চন্দ্রের এই প্রয়োগ তারই প্রমান । 

স্থজিতকুমাবের মতান্থযায়ী উক্ত হরিজন হলো যেখর জাতীয়। প্রষ্টব্য £ 
'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সাঁমতি' পূর্বোক্ত, পৃ ১ ১৫৬। 
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কল্যাপব্রতী ববীজ্দনাথ, পৃঃ ৬২ 

এ । পৃঃ ৬৬৩। 
ন্মবীজ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি” পৃহ ১৫৭ । 
এ । পৃঃ ১৫৮, পাদটীকা । 

কল্যাণজ্রতী ববীক্্রনাথ পৃ হ ৬ । 

ভারতে জাতীক্বতা ইত্যাদি ৩, পৃঃ ৩৮৩। 
উদ্ধৃত, পূ £ ৩৮৩-৮৫ ॥ 
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জিয়াদ আলী 

বিচ্ছিন্নতা বিরোধীতা জাতীয়সংহতি ওরবীক্দ্রনাথ 
ভারতের সীমান্তবত্খ কিছু কিছু রাজ্যে ধর্ণ, ভাষা ও জাতিগত বিকাশের 

সমশ্যাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু অশুভ উন্মাদন1 পরিলক্ষিত হচ্ছে । ভারতীয় 

তৃগোলের রন্ধে রক্ধে অসম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ছাপ সুস্পষ্ট। ফলে সমানুপাতিক 

বিকাশের দাবতে সুস্থ গণতান্ত্রিক কৌশলের বদলে কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী 
অগণতান্ত্রিক উন্মা্দন] প্রস্থত আন্দোলন মাথা চাডা দিয়ে উঠছে। স্বভাবতই 

জাতীয় সংহতি স্থরক্ষার ক্ষেত্রে এক গভীর সংকট লার! দেশজুডে বিভিন্ন 

ধরনের বিতকে রও স্থচনী করছে । এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের চিস্তা-ভাবনার 

মধ্যে যে-দুরদশিতা লক্ষ্য করা যায় তা, সাম্প্রতিক কালের পটভূমিতে সবিশেষ 
আলোচনার দাবি রাখে । 

জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রশ্নে বুবীন্দ্রনাথ যা চিন্তা করেছিলেন ভারতীয় জীবনে 

তার কী ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সে বিষয়ক আলোচনার সময়ে প্রথমেই 

পরিস্কার হয়ে যারা দরকার আমাদের দেশে জাতীয় সংহতির যে ধারণ। 

চালু রয়েছে তাএ চেহারা-চরিত্রের দ্বরূপটা কী। 

জাতীয় সংহতি বলতে কেউ বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক অখগুতাকে 
অক্ষুন্ন বাখার ব্যাপারটাই ধরে নিচ্ছেন। আবার অন্যরা জাতীয় সংহতি 
বলতে ভারতীয় ভূগোলের অন্তনভৃত্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যেকার পার- 
স্পরিক বিছেষ ও বিভেদ দূর করে তাদের সম্ীতির ভাব বজায় রাখাকেই 

গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন । আবার জাতীয় সংহতি বলতে বেশির ভাগ মানুষ 

ধর্মীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজনকেই একমাত্র সুত্র বলে বডো করে দেখতে 

অভ্যন্ত। তাও আবার ছুটে বিশেষ ধর্জের সংহতি রক্ষার কথাই তাদের 

কাছে প্রাধান্ত পায়-হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম । ভারতবধ যেন শুধু হিন্দু ও 

মুসলমানদের ধর্মের দেশ, বাকি সব ফেলনা । তাহলে সেন আমলের ব্রান্ষণ্য 

পুনরুখানের ফলে পাল আমলের বৌদ্ধদের ওপর নিপীন্জনের ইতিবৃত্ত তুলে 

যেতে হয়। 
ইন্দানিং এমন ধারণাও কেউ কেউ পোষণ করেন যে, কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক 
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দল বাস্ীয় ক্ষমতা ভোগ করে আসছে কয়েক দশক ধরে, রাজ্যে সেই দলের 

বদলে কোন বিরোধী রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গেলে নাকি জাতীয় সংহতি 

বিনষ্ট হতে পারে । 

এখন প্রথমেই যদি রাস্ত্রীয় এক্য বা ভারতের বর্তমান ভৌগোলিক অবয়ব 

রক্ষার ধারণা পর্যালোচনা করতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, ভারতের থে 

ভৌগোলিক সত্তাটার জন্ত আমর! চেঁচামেচি করছি তার যৃপগ ভিতটা কি গণ- 
তান্ত্রিক রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, না, কি এই ভৌগোলিক সত্তাটির ধারণা 

ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার স্থজ্রে গ্রথিত। একটু গোডায় থামলেই 

বাক্ষতি কি? নর্মদা ছাড! পুরাণে কোন্ কোন্ নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়-_ 

যার তীরভাগগুলোকে ভারতীয় ভূধণ্ড বলা হতো? কৃষ্ণা কাবেরীর উল্লেখ 

তো বৈরধিকগ্রস্থে এসেছে অনেক পরে, সরদ্বতী ও দৃশদবর্তী নদ্দীর অনেক 
মধ্যবতাঁ যে অংশ আর্ধাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল বলে ববীন্দ্রনাথও উল্লেখ 

করেছেন, তার মধ্যে কোন্ কোন, দেশ অন্তর্ভূক্ত ছিল? আধ, আবুব, মোগল 

4 ইংরেজদের আগমন এদেশে সম্ভব হলো কিসের ভিত্তিতে ? বিভেদের স্থষোগ 

নিয়েই তো? বিছিন্নতার জন্তই প্রাচ্য প্রতীচ্যের কাছে হার যেনেছিল-_. 

এক্েলস তো! তাই বল্পেছিলেন। তখন ভারতের 09087801715] 10- 

6980৮ কোথায় ছিল ? 

মোগলরা তো! নেপালও আক্রমণ করেছিল। সে আক্রমণে মযোগলবা 

গিতে গেলে আমরা কি নেপালও দাবি করে বলতাম ভারতের ভূখণ্ড হিপেবে ! 
ব্রিটিশরা তো ১৮২৮ সালে আফগানিস্তান আক্রমণ করে এ কারণেই যে তখন 

আফগানিস্তান একজন রুশ দুততকে স্বাগত জানিয়েছিল। ১৮৬৮ সালেও 

ব্রিটিশরা আক্রমণ করে আফগানিস্তানকে, কেন না আফগানিস্তান সেবার 

ব্রিটিশ দূতকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশরা এ যুদ্ধে জিততে পারলে কি 
হতো? জিততে না পেরে আফগানিস্তানকে কুশপ্রভাবের খগ্সর থেকে সবিয়ে 

রাখবার জন্য প্রতি বছর ২* লক্ষ টাকা সাবসিডি দেবার .চুক্তিতে বাফার 
স্টেট হিসাবে ব্যবহার করে। ব্রিটিশদের ভৌগোলিক ধারণার উত্তরাধিকার 

হিসাবে আমরা আফগুঠটিতানকে কোন্ চোখে দেখবো ? 

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে বন্ধ ক্ষুদ্র কষুত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম 
হুয়। তাতে ইউরোপের ক্ষতি হয়েছিল? না, লাভ হয়েছিল? 
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জারের হাত থেকে ক্ষমত। ছিনিয়ে নেবার পর। লেনিন প্রান্তীয় রাজ্যগুলির 
সমস্যার কথ! ভেবে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিলেন--যারা মনে করবেন 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গে যুক্ত থাকলে তাদের আধিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
ও জাতিগত বিকাশ তরান্বিত হবে, তারা আলাদা থাকুন| এভাবেই লেনিন 
পোল্যাণ্ড লিথুয়াপিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ইউক্রেন, ট্রান্দককেশিয়ার মতো! ভৃধপ্ডের 
সমস্যা সহজেই সমাধানের পথ খুলে দেন। লেনিন বলপ্রয়োগ করেননি । 
বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । যার তত্বত নাম 991168 ৮%৪ 
01 186100। আর আমরা? হায়দ্রাবাদ, জুনাগডে ও কাশ্মীরে সৈম্ দিয়ে 
দখল নিলাম, এই দখল কি সেখানকার মানুষের বিকাশের স্থার্থেও নাকি ভূগোলের 
সীমান। বাডানে, কোনটা ? নেহেরুর কৌশলগত ভূলের জন্ত কাশ্মীরের একাংশ 
হাতছাড! হয়ে বাইরে রয়ে গেল। সে অংশ বিচ্ছিন্ন হলো বলে তখন ভারতের 
রাষ্ট্রীয় এঁক্য কী ক্ষুন্ন হয়েছিল? তেমন তো মনে হয় না। 

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কস ছিলেন রাশিয়ান পোল্যাগ্ড পৃথক 
হয়ে যাবার পক্ষে । তখন যুক্তি ছিল একটা উদ্ধাতর সংস্কৃতিকে একট! নিয়তর 
সংস্কৃতির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। যেস্বেতু নিয্নতর সংস্কৃতি উর্ধতর 

সংস্কৃতিকে ধ্ংস করছে। ৫* বছর পর, উনিশ শতকের শেষ দিকে পোিস 
মার্কসবাদীরা পোল্যাণ্ড পৃথক হবার বিরুদ্ধে বলেছিলেন। মার্কসের সিদ্ধাস্তও 

ঠিক ছিল আর পোলিস মার্কসবাদীদের সিদ্ধাস্তও ঠিক ছিল। ছুটোই ঠিক কী 
করে হয়? শ্তালিন বলছেন হ্যা, হয়। কারণ মার্কসের সময় থেকে ৫০ বছরের 
মধ্যে এমন গভীর পরিবর্তন এসেছিল যাতে অর্থগত ও সংস্কৃতির দিক থেকে 

রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড অনেক কাছে এসে গিয়েছিল । প্রশ্নটা! হলে! ব্যবহারিক 
বাস্তবতার শুফ তত্ব বা পাগ্ডিত্যের নয়। ঘরে বাইরে এমন অবস্থা হয়তো 
আবার আপলতে পারে যখন পোল্যাণ্ড পৃথক হবার প্রশ্ন বাস্তব হয়ে দ্াডাবে। 

হয়েওছে তাই। তার জন্ত কি সেখানে সংহতির সংকট দেখা দিয়েছে ? 
এতিহাসিক অবস্থা ও তার বাস্তবতার বিচারটাই বড়ো কথা । তানাকরে 

বিচ্ছিন্নতাবাদ বিচ্ছিন্নভাবাদ বলে চেচালেই হবে? এখনকার পাঞ্জাব সমস্যার 
সঙ্গে মেলে আসামের বা ত্রিপুরার নাগা মিজোদের সমস্যা? সে বোধবুদ্ধি থাকলে 
ক্ষমতার লোভে দেশভাগ হতো ? 

ব্রিটিশদের একতরফা! দোষ দিয়ে লাভ কি? স্বয়ং নেহেরু, সর্দার প্যাটেলর। 
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কি বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি শুরু করেননি? জিন্না তো এসেছেন অনেক পরে । 

আর জিনা শেযোবধি প্রোপোর্শনাল জয়েন্ট ইলেকটোরেট মেনে নিয়েছিলেন । 

সেদিন কেবিনেট মিশনের ওজর মেনে নিয়েও বোশ্বাইতে সাংবাদিক বৈঠকে ষে 
তা আম্ীকার করলেন কে? শ্বয়ং নেভেরুতো । (বোদ্ে ১০ জুলাই ১৯৪১)। 

প্রাস্তীয় বা সীমান্ত জনগনের রায় নিয়েছিলেন পঙ্খিতী ? সে রিপোট কেউ 

পাননি । এর নাম গণতন্ত্র? এভাবেই বুক্ষিত ভারতীয় ভূগোলের ধারণা 

আমাদের ভেতরে চলে এসেছে যার এঁক্যের ভিত কোনোকাজেই ছিলন' 

পাকাপোক্ত । চিত্রের মধ্যে এঁক্যের যে স্থত্ত্র, সে সুত্র শ্রেফ ধর্মীয় । জাতীয় 

সংহতি আর ধর্মীয় সংহতি এক বস্ত নয়। ছুটে! পথক সমস্যা, একসঙ্গে গুলিয়ে 

ফেললে চলবে না। 

রাষ্ট্রীয় একা বা ভৌগোলিক অথগুতার কথা বাদ দিয়ে এবার আসা যাক 

বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংহতি রক্ষার যে ধারণা কেউ কেউ পোষণ করছেন সেই 

কথায়। সেখানেও গোলমাল কম নেই। জাতি কাকে বলে? হিন্দু বা 

মুসলমান সম্প্রদায়কে কি হিন্দু জাতি ও মুসলমান জাতি বলে আখ্যাত করলে 

ঠিক বলা হবে? জাতি যে সব উপাদনে নিয়ে গঠিত হয় সেখানে ধর্ম আসে 
কোথা থেকে? ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের কি জাতি হিসেবে ধর! যায়? নাকি তা' 

ধর্মীয় সম্প্রদায় মাত্র ? এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় পৌছানো দরকার । হিন্দ 

ছুগীপৃক্তা বাঙালীর জাতীয় উৎসব হয় কি করে? এসব তুল ধারণ! চলে 

আদছে এখনো । বাঙালী মানেই হিন্দু? মুসলমানরা, গ্রীষ্টানরা, বৌদ্ধরা 
বাঙালী নয়? নান্তিকেরা? দুর্গাপূজা এদেরও জাতীয় উৎসব? হিন্দুবা 

মুসলমানরা বা বৌদ্ধরা ও খ্রীষ্টানরা হলে! ধর্মীয় সম্প্রদায় । কোনে মতেই 
জাতি নয়। কেন না জাতি হলো এঁতিহাসিক ভাবে বিকশিত এমন একট 

স্থায়ী সম্প্রদায় যাদের ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক, 

মানসিক গড়ন এক এবং এই মানসিক গডন একটা সাধারণ সংস্কত্তির ভিতর 

দিয়ে প্রকাশিত হয়। এখানে ধর্মের ব্যাপার নেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনে 

একটাকে আলাদা করে ধরলে, শুধু তা দিয়ে জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ কর! যাবে 

না। অবশ্য এক ভাষাতে কথা বললেই এক জাতি হবে না, যেমন আমেরিকান 

ও ইংবেজদের ক্ষেত্রে বল! যায়। আবার বিভিন্ন জাতি হলেই ভাষাটাও যে 

বিভিন্ন হবে এমনটাও ঠিক নয়। 
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এই নিদিষ্ট যুগ ছল উদীয়মান ধনবাদের যুগ। সামন্ততন্ত্র অপসারণ করে 
ধনবাদের অভ্যর্থানের যে ধারা, শ্রোতেই গঠিত হয় জাতিও জাতীয়বাদের 

ধারণা। ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়র! জাতিতে পরিণত হল তখনই যখন 

ধনবাদ সফলভাবে অগ্রসর হয় সামস্ততান্ত্রিক অনৈক্যের ওপর জয়লাভ করে। 

এটা নব সময় এক পদ্ধতিতে হয় না। এ ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে 

পার্থক্য ছিল পূর্ব ইউরোপের, সে সময় সমস্ত অস্ট্রিয়ান জাতিগুলিকে একট! 
রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মিলিত করার ভার নিয়েছিল তাদের নিজেদের মধ্যেকার অগ্রসর 
জাতি ছিসাবে বিবেচিত জার্দানরাই। হাঙ্গেরীতে সে কাজ সঠিক ভাবেই 
করে ম্যাগিয়াররা, আর রাশিয়াতে সে-ভার নেয় গ্রেট রাশিয়ান জাতি। 

কিন্তু ভারতে? ভারতের জাতিগুলিকে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত করার 
ভার কে নিয়েছিল? ভারতের মধ্যকার কোনো অগ্রগণ্য জাতি সে দায়িত্ব 

পাপন করেছিল? সব সময় বিদেশী হাতে তামাক খাওয়া কি মানায়? 

একটা বিদেশী সাআজ্যবাদী শোষকের জাত ইংরেজরা ভারতে জাতি গঠন 

ও জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পুষ্ট করল। তার পরিণতি কোথায় 

গিয়ে ঈীভায়? 
ভারতের উদ্দীয়মান জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ব্রিটিশের সংঘাত শুরু হ্য় 

বাজার নিয়ে ও ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার নিয়ে। উদীয়মান জাতীয় 

বুর্জোয়া] চায় নিজেদের ঘরের বাজার নিজেদের দখলে বাখতে। তাই তাদের 

নেতৃত্বেই আন্দোলনট। শুরু হয়। তারা স্বদেশীভাইদের ডাক দেয় মাতৃভূমি, 

মাতৃভূমি বলে। কৃষককে বলে জমির দাবির কথাও। জাতির বিস্তীর্ণ অংশ 

সর্বহারা ও কৃষক সমাজও দমনের মূখে সে আন্দোলনে যোগ দেয়। কাবা কতটা 

পরিমাণ আন্দোলনে যোগ দিল তার ওপর নির্ভর ক'রে জাতীয় আন্দোলন 

শক্তি সঞ্চয় করে। সর্বহার। শ্রেণী বুর্জোয়া জাতীয়তার পতাকার নিচে জুটবে 

কিনা তা নির্ভর করে শ্রেণীগত অসঙ্গতি বা 01988 000:8019810]0 কতোখানি 

তীব্র হয়েছে তার ওপর । আব সর্বহার1 শ্রেণীর চেতনা ও সংগঠন শক্তির 

ওপর | বুর্জোয়ারা জাতীয় সংহতির লোগান দেয় শোষনের স্বার্থে আর সর্বহারা 

সে ল্সোগান দেয় জাতীয় শোষন থেকে মুক্ত হবার ন্বাথে, বুজোয়ারা মানসিক 
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দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ত্বাধীনভাবে নিজেদের বিকশিত করে তোলার ইচ্ছায়। 

সে যে-জাতেরই মজুর হোক না কেন। 

ইংরেজ জাতির শোষণ, দমনমূলক অবস্থার অভিঘাতেই ভারতের সেই 
জাতিগুলি যখন জাতিগত নিপীডনের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করতে চাইল 

তখন সেখানে ব্যাগড়া বাধিয়ে বসল ধর্মীয় চিস্তার ধারা | যে ধর্মীয় রুক্ষণ- 

শীলতা ও বনাশ্রম প্রথা ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল ষোডশ শতকে একদিকে সুফী, 

মোতীজলাইট দর্শনের প্রবক্তাদের দ্বারাও অন্ঠদিকে সহজিয়া! আউল বাউল্ল ও 

দেহতত্ববাদী ধারনা এবং চৈতন্ের সংকীত্নের মধ্য দিয়ে, অন্ততঃ ধর্মীয় সংহতির 

আকাহ্। তীব্র হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মনে, €( ১৯০৮ েনসাস রিপোর্টে দেখা 

যায় বাংলার অন্তত না-ছিন্দু না-মুসলমান এমন একটি জনসংখ্যা গভে উঠেছিল ।) 
উনিশ শতকের মাঝামাঝি হিন্দু রিতাইভালিজম কা পুনরভৃতখানবাদী ধর্মীয় 

ধারন তা বিনষ্ট করে দিল। শুধু তাই নয, হিন্পুমেলা, শিবাজী উৎসব ইত্যাদির 
মধ্যে পুষ্ট বিশেষ এক ধর্মীয় চিন্তাকে জুডে দেওয়া হল রাষ্টরনৈতিক চিন্তার 

সঙ্গে। সম্ত্রাপবাদীরাও একই আফিম খেয়েছিল। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় 

১৯৮-__এব হিন্দুমুসলমান দাক্গা এবং এদেশের খিলাফত ওয়ালার জাতীয় 
আন্দোলনের ধার1 থেকে বেরিয়ে এসে ধর্মীয় চিস্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পডল । 

তুরস্কের মুললমান আটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্থায় তারা অধীর হয়ে 
উঠল। আর সে-কাজেমদুৎ দিল গান্ধীর হিন্দু ধর্মীয় চিম্তার দর্শন। বিদেশী 

ব্রিটিশ জাতির দমন ও শোষণের ফলে ভারতের উপজাতিগুলি যে জাতীয় 

আন্দোলনের মোর্চায় নামছিল তা গতিপথ হারালে! ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবিকে 

কেন্দ্র করে। 

এই পটভূমিতে দাড়িয়ে ঠিক এইভাবে জাতীর সংহতির সমস্যাকে উপগক্ি 
করে ভারতীয় মণীষীরা কে কি বলেছেন? জাতিগত শোষণ অব্যাহত থাকলে 

জাতীয় সংহতি রক্ষিত হবে? এ প্রশ্ন এ ভাবে কেউ তুলেছেন কি এ দেশে? 

জাতিগত শোধনের অবসান ন1 হলে জাতিগত সম্প্রতি রক্ষা করা যায়? এ 

প্রশ্থই বা ক'জন মনীধী রেখেছেন? জাতীয় আত্মনিয়স্নের অধিকার অর্থাৎ 
জাতিগত বিকাশের দ্বার্থে একট! জাতির, এমন কি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার 

না থাকলে যে জাতীর সংহতি স্থরক্ষিত হবেনা একথা কি এমন ভাবে অর্থনৈতিক 

ও এঁতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে দাড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন? সকলেই তো 
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ধর্মীয় সংহতি রক্ষার আদর্শবাদী কথা বলেছেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাবের দিক 
থেকে মোটা দাগে, আণ্তবাক্যের মত; ইতিহাসগত বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে নয়। 

রামমোহনের ভারততত্বের মূলেও ছিল বৈদাস্তিক মস্ভিফ ও ইসলামী সমাজদেহ 

প্রতিষ্ঠার তত্ব। বঙ্কিমত হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই ভারতীয়জাতীয়তাবাদ বলে 

চালাতে চেয়েছিলেন । ভূদেব মুখোপাধায়ের মত ছু" একজন গোণ্ছার দিকে 

ধর্মকে বাদ দিয়ে সংহতির চিন্তা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তা সুস্পষ্ট জোরালো 

মতামত , হিসাবে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল কি? শেষে ভূদেবওত হিন্দু 

পুনরভ্রর্মানবাদের কট্টর প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন । এখানেই আমাদের দেশে 

বরবীন্দ্রনাথের একক শ্রেঠত্ব স্বীকার করতেই হবে । সেক্ষেত্রে সত্যিই রবীন্দ্রনাথের 

কোন জুডি নেই বললেই চলে। নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ জাতীপ্নতাবাদের 

এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক অবয়ধটাকে অন্তত ধরার ও বোঝার চেষ্টা 

কারছেন বলেই ধে-দ্বারকানাথ ঠাকুব সেকালে লগুনে কণাসেল হোটেলে রাণী 

ভিক্টারিয়ার সঙ্পে নৈশভোজ করার তথাকথিত সৌভাগ্য অর্জণ কবেছিলেন তার 

এতিগ্থগন প্রভীব কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতে প্রবল জাতি কর্তৃক দুর্বল জাতিকে 

শোষণ করার কৌশলটি ধরতে পেরেছিলেন । একই অন্তসঙ্গে জাত জাতীয়তা- 

বাদের উগ্রতা « সংকীর্ণ তা--উভয় দিক সম্পর্কেই সচকিত হতেও পেরেহিলেনু। 

দেবেন ঠাকুরের ছেলে পরে হিন্দুমেলার বদলে ব্রাহ্মমেল' না করে নক্বর্ধ ও পৌষ 

উৎসব প্রচলন করেশ। প্রবল জাতি কর্তৃক বল জাতিকে শোষণের কথা 

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন ভাবে । এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তার 

দৈহ্ঠতার দিকটাকেও সেই ১৯০৪-4 এর কলকাতা বিশ্ববি্যালর বিল ও বঙ্গ ভক্গ 

আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিটি পধায়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। 

ছানকানাথের নাতি রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পর্বে, এদেশে ধনবাদের বিস্তারের 

যুগে তার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছেশ ঠিকই। তার পক্ষে তখন সেটাই স্বাভাবিক 

ছিল। তা ন! হলে হয়ত তার পক্ষে অঠি পিপ্রবী ও হঠকারী হয়ে যেত 

ব্যাপারটা । আবার ধনবাদ ও সাআজ্যবাদের সংকোচনের যুগে তিনি ঠিকই 

ধরেছেন তার চব্িজ্রটিকে। উগ্র ভাতীয়তাবাদ ষে ফ্যাসিবাদের জন্মকে ত্বরান্বিত 

করে, রবীন্দ্রনাথের কালেই রবীন্দ্রনাথ তা ধরতে পেরেছিলেন। বেশিরভাগ 

জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বও যা তখন ধরতে পাবেননি। রবীন্দ্রনাথের 

কাছে একি কম পাওয়া ? 
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রবীন্দ্রনাথ ষখন এই বিবুতি দেন তখন ভারতে গাম্বীজীরা কোন্ অন্ধকারে ধর্মীয় 
কৃপমণ্ুঁকতার অন্বেষনে ব্যস্ত ছিলেন ও শ্রেণীসমঝোতার পথ হাতভাচ্ছিলেন 
তাত আমাদের জানা । এই হলেন রবীন্দ্রনাথ । জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা 

তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি । উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত প্রভাব সম্পর্কে 

১৯৩*-এ ববীন্দ্রনাথ জেনেভায় চীনের ছাত্র-যুবকদের সামনে যে বক্তত' দেন তা 

কি কম সচেতনতার পরিচায়ক? 

পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদই যে আন্তর্জাতিকতাবাদের জয়লাভের 
পথে প্রধানতম অস্তরায় এবং সাত্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিপীডিত জাতিসমূহের 

মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার লাভই যে সে লক্ষ্যে পৌছানোর যথাথ পথ তা 

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় হুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়। তাই তিনি যে এক্যতত্বের কথা 

বলেন, তাকে যেভাবেই ভুল ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, রখীন্দরনাথ ?স সম্পকে 

স্পষ্টই বলেছেন ; এক্যতত্ব সম্পর্কে আমার কথা তুল বোঝবার আশঙ্কা! আছে। 

একাকারে হয়া, এক হওয়া নয় | যার] স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। 

পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্য লোপ করে, তারাই স্বজাতির এঁক্য লোপ 

করে। ইমপিরিয়ালিজমূ হচ্ছে অজগর সাপের এঁক্দীতি। গিলে খাওয়াকেই 
সে এক করা বলে প্রচার করে। মানুষ যেখানে ম্বতন্ত্র সেখানে তার শ্বাতস্্র 

স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য একা পাওয়া যায়। 

সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর ফযুরোপ যখন শাস্তির জন্য ব্যাকৃল হয়ে উঠল, তখন 
থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতদ্ব্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে। 
বর্দি আজ নবষুগের আরম্ত হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে অতিকায় এশ্বরয, অতিকায় 
সাম্রাজ্য, সংঘ বন্ধনের সমস্ত অনিশ্চয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। 

সত্যকার স্বাতস্ত্যের উপর সত্যকার এঁক্যের প্রতিষ্ঠা হবে ।২ 

রবীন্দ্রনাথ কি গভীরভাবেই ন1 ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন। সত্যিই 

ত। তুকি আতীকরণকারীরা বলকান জাতিগুলিকে শত শত বৎসর ধরে 
ছিন্নভিন্ন করেও বলকানদের ধ্বংস করতে পেরেছিল? জার আমলের রুশীয়কারীর। 

ও জানান প্রুশিয়ানর1| একশ বছরের বেশি সময় ধরে পোল জাতিকে গুঁডিয়ে 
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দিতে চেয়েছিল, তারাও তা৷ পারেনি । পারসিক ও তুকিআর্তীকরণকারীরা 

আর্মেনীয় ও জর্জায় জাতিগুলিকে কয়েক শতাব্দী উৎখাত করতে চেষ্টা করেছিল, 

গণহত্যাও চালিয়েছিল । অবশেষে পারসিক তুষ্কিরাই আত্মসমর্পন 

করেছিল। 

দেওরসের মত ভারতে এখন যারা সমস্ত ধর্ম ও জাতিকে হিন্দুধর্সের 

মোডকে ভারতীয় করণের কথা ভাবছেন তারা যে কত বেকুব তা তারা 

নিজেরাই জানেন না । 

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার পাশাপাশি ম্মরণ করা যেতে পারে ভাষা সমস্যা 

আলোচনা প্রসঙ্গে স্তালিনের সেই উক্তি । স্তালিন বলেছেন £ সর্বহারা শ্রেণীর 

একনারকত্বের পরবর্তী স্তরে, যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্তা যথেষ্ট 

সবসংহত হয়ে ষাবে এবং সমাজতন্ত্র জনগণ্বে জীবনের অবিচ্ছেদ্য 'ঙ্গ হয়ে উঠবে 

এবং যখন বাম্তব অভিজ্ঞতা থেকে জাতিসমূহ জনগণের জীবনের সর্বজনীন 

ভাষার হবিধা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবে, তখন জাতিগত পার্থক্য ও ভাষাগত 

পার্থক্যের ভ্রম অবলুপ্তি শুরু হবে এবং সমস্ত জাতিগ্ুলির একটি সর্্জনীন ভাষা 

তার স্থান নেবে। 

আর আমাদের দেশে? নেহেরু, ইন্দিরার দল ভাবছেন 14870860889 [00- 

09715118 চালিয়ে জোর করে একটা বিশেষ ভাষাকে অন্য জাতির ওপর চাপিয়ে 

দিয়ে হিন্দী ভাষায় হেঞ্জিমৌন একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে । তাও কোথায়, না, 

যেখানে পুঁজিবাদের কাঠামোয় এখন আমর! ঘুরপাক খাচ্ছি। তামিল, 

তেলেগ্ররা যদি এই প্রশ্নে উচ্চকিত হয় তাহলে দক্ষিণের মাহৃধকি তুল করবে ? 

নাকি তাও বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝৌকের নামাস্তর হয়ে দাডাবে? 

জাতি সমশ্তা সম্থন্ধে প্রস্তাবের সার সংকলন করতে গিয়ে লেনিন লেখেন, 

বিভিন্ন জাতির আলাদা হবার অধিকার যদি সর্ধহারারা মেনে নেয়, তবেই বিভিন্ন 

/জাতির মুরদের পুর্ণ একাত্মবোধ স্ষ্টি হতে পারে। তবেই জাতিগুলি আসল 

গণতান্ত্রিক ধারায় পরম্পবের কাছাকাছি আসতে পারে । রবীন্দ্রনাথের ভাবনা 

(কি এর বাইরে ছিল? না, সেই গণতান্ত্রিক ধারার প্রশ্নটিকে বাদ দিয়ে জাতীয় 

সংহতির চিন্তা করা যায় কি? গণতন্ত্র স্থসংহতভাবে রূপাদ্ধিত না হলে, 

জাতিগুলির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা না করা গেলে জাতীয় সংহতির সংকট মোচন 

ক্ষর। যাবে? 
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ভারতের ষে সব রাজনীতিবিদ ভেবেছিলেন শ্বাধীনতার পর ভারতের জাতি 

সমস্যার প্রশ্নগুলো বা [৪610708] 00098610788 পুঁজিবাদী শোষণের সঙ্গে সাবসাইড 

করে গেছে, তারা দয়া কনে মগজটাকে একটু ঝাকিয়ে নিন ও এতিহাসিক 

বাস্তবতার নিরীথে পাঞ্জাব, আসাম, ত্রিপুরা, নাগামিজো বা কর্ণাটক, তামিল- 

নাড়ু ইত্যাদি রাজ্যের কথা ভাবুন। সকলের প্রকৃতি এক নয়। পাঞ্জাব 

স্বাধীনতার আগেও ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের চাইতে কৃষিতে অগ্রসর ছিল। 

বুটিশ আমলে কমিশন রিপোর্টেও তাই দেখা যায়। পাঞ্তাবে নেহরুর আমলে 

সবুজ বিপ্লষের স্লোগান দেওয়ার ফলে ধনী কৃষকের হাতে যে পুজি বৃহদাকার 

রূপ পেয়ে গেছে সেই কৃষি পুঁজিকে শিল্প পুঁজিতে কাজে পাগানোর ক্ষেত 
তা তারা স্বাধীন ভাবে খুজে বেডাবেই,_যখন তাদ্দের দিল্লীতে নিমিত 

ক্যাম্পাকোলার কারখান! উগ্র হিন্দু সম্প্রপারণবাদীদের হাতে বাব বার 

বিধ্বস্ত হয়। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চেতনার অনুপস্থিতি থাকলে সে আন্দোলন 

ধর্মীয় যোডকের রূপ নিয়ে বিদেশী সাত্রাজ্যবাদের খপ্পরে গিয়ে তো পডবেই। 
পাগ্তাবে ত তাই ঘটছে । 

আলাম বা ত্রিপুরার ব্যাপারটা আবার অন্তরকম। ধর্ম নয়, ধর্মীয় মোড়কও 
নয় ভাষা ও জাতিগত বিকাশের আকাজ্ষাকে মুলধন করে সেখানে উষ্কানীমূলক 
আন্দোলনের শুক্ক। সেখানেও গণতান্ত্রিক চেতনার অস্কুপন্তিতিতে তা বিদেশী 

রাজনীতির ক্রীনক নেতৃত্বে পর্যবসিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীরাই উদ্ষানি দিক, 
আর যেই নাচাক, প্রভোকেশনের বাস্তব ভিত্তি যে রয়ে গেছে তা কি অস্বীকার 
করা যাবে? সব চাইতে বড় কথা সেখানকার শ্রমজীবী শ্রেণী কি ভাবছেন ? 

এরাই তো সর্বহারার আস্তর্জাতিক চেতনায় সংকীর্ণ বা উগ্র জাতীয়তাবাদের 

জর্লালকে ধুরে ধুয়ে সাফ করার একমাত্র গ্যারাটটি। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি-বিদ্ভ/-ধন-মান, 

সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পচানব্বই পরিমাণ “লাকের ব্যবধান 

মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমর! এক দেশে আছি । অথচ আমাদের 
এক দেশ নয় |... 

রবীন্দ্রনাথ কী নিখুঁতভাবেই না ভারতীয় জীবনের এই ট্রাজেডিট। ধরতে 
পেরেছিলেন। তাই তিনি আবার লিখছেন ঃ যখন দেশকে ম] বলে আমর! 
গলা ছেডে ভাকি, তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা, গুটিকয়েক, 
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আছুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার 
অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ? - *** 

কবির সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে অমুতবাজার পজ্জিকার সাংবাদিকের 

প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছিলেন ১.*.আমার দেশবাসীর প্রতি আমার বাণী 

এই--ভাবোচ্ছাসে তোমাদের সকল শক্তি নষ্ট হতে দিওনা, তাহাকে কার্ধে 

পরিণত করো । 'বন্দেমাতরম' যথেষ্ট হইয়াছে । এখন “বন্দেযাতরম+ এর স্থানে 

“বন্দেভ্রাতরম? কুলা৩ রাজনৈতিক নেতৃত্বই যখন বন্দেমাতরমের ভ্রাস্তিতে বুদ 
হয়ে থাকেন তখন লেখক রবীন্দ্রনাথ কী গভীর প্রতীতিবোধেই না সেই 
সত্যকেই উদঘাটন করেন। আজকের বিচ্ছিক্পভাবাদী প্রবনতার বিপদ ব1 

জাতীয় সংহতির সংকট মোচনেও তাই তার প্রভাব ভারতীয় জীবনে 

অনন্বীকাধ। তাকে ছাড়া আমরা ভারতীয়রা কি বাচতে পারি? তাই 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের রক্তে আমাদের সংস্কার । সেই বুক্ত আর সংস্কারকে 

ববীন্দ্রনাথের মতই পরিশুদ্ধ ও মোহমুক্ত করে তোলা চাই-ই চাই। 

শ্্ম - পাশা স্প্ি শিস স্পা 

জিয়াদ আলীর এই লেখাটির মূল শিরোনাম ছিল “জাতীয় সংহতি ও 

রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্ম বাধিকী উপলক্ষে পশ্চিমন্গ গণতাস্ত্রিক 

লেখক শিল্পী সংঘ যে সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন কলকাতার নন্দন 

মিনিয়েচার হলে, সেখানে এই প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। পরে এটি পরিমাজিত 

রূপে প্রকাশিত হয় রাজ্য সরকারের ক্রীভা ও যুবকলাযাণ দপ্তর প্রকাশিত 

'যুবযানস” এক বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যায় ( ৯ মে প্রকাশিত, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৮৫১ )1 

এবং পরে এটি “উত্তরবঙ্গের প্রগতি” পত্রিকার শারদ সংখ্যায় পূর্ণমুত্রিত হয় 
[পৃঃ ১৩২১ ]। লেখাটির গুরুত্বের দিকে তাকিয়ে এটি বর্ধমান বিশ্ববিষ্ালয় 

পত্রিকায় পুনবায় মুদ্রণ কর] হয়। বর্তমান সংকলনে সংযোক্বন করার সময় এর 

মুখবন্ধ ছাডাও লেখাটি আর একবার পরিমার্জন করা হয়। এবং এই পরি- 

মার্জনার দিকে তাকিয়েই লেখাটির শিরোনাম বদল করে “বিচ্ছিন্নত1 বিরোধিতা, 

জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ রাখা হয়েছে [ সম্পাদক ]। 
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পাদটীকা 

১, ১৯২৬ সালের € আগস্ট য্যানচেষ্টার গাডিয়ান পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 

বিবৃতি । 

২. কালাস্তর, র্বীন্দ্রচনাবলী । 

৩. রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে অমুতবাজার পঞ্জিকার সাংবাদিকের 

প্রশ্নে কবির জবাব । 
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দিলীপ নভুমদার 

প্রাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথ অবশ্ঠই প্রাদদেশিকতা ও জাতীয়তাদের বিরোধী । এ বিরোধিতা 

কোন রাষ্্নৈতিক তত্বের পক্ষাবলঘ্ধন থেকে উৎসারিত হয় নি। এ বিরোধিতা 
তার সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গেই সংযুক্ত। বন্ধনমুক্তির দর্শনই রবীন্দ্রনাথের 
জীবনদর্শন। প্রাদেশিকতা ও জাতীয়তাও বন্ধন বিশেষ । ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মধ্যে, 

সীমাবদ্ধ জাতিসন্তার মধ্যে তা দৃষ্টিকে আব বাখে। যেখানেই বন্ধন, বিকৃতিও 

সেখানে । স্থৃতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মানবতার এই বিকৃতি, এই আত্মকেন্দ্রিক 

কুপমও্ুঁকতা কাচ সমর্থনীয় হতে পারে না। 

ধোতলার বারান্দা এবং ভৃতরাজকতঙ্ত্রে বন্দী বালকটি যখন মুক্ত হল তখন 
তার বিশ্বকে গ্রাস করার বিপুল ক্ষুধা, তার ক্ষুদ্র হৃদয়টির মধ্যে তখন জগৎ 

আদি সেথা করিছে কোলাকুলি । শিঝ রের স্বপ্নভঙ্গে বিপুল] বস্থধার তুচ্ছ বা 

বৃহৎ সমস্ত কিছুর প্রতি স্থগভীর আত্মীর মমতা। প্রথম প্রেমের আবেগতগ্ত 
ভাষণে-সন্বোধনে মন্দ্রিত হয় তার বন্ধন্ধরা £ “আমার পৃথিবী তুমি বহু বর্ষের? । 
এবং হিচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বললোকসনে দেশে দেশাস্তরে | 

এই যে শ্বজাতি হইয়া থাকার ইচ্ছে--এট! গজদস্তমিনারবাসী কবির উতৎকট 

কল্পনার ফসল মাত্স নয়, তার প্রসারিত জীবনের নান]| ঘটনা, নানা লোক- 

ব্যবহার তার প্রমাণ। 

রবীন্দ্রনাথের এই যে প্রসারিত মনের প্রেম, এই প্রেমই তাকে ধর্ননৈতিক 

€ সামাজিক সংকীর্ণতা থেকে উৎক্ষিপ্ করে দিতে পেরেছিল। তা নাহুলে, 

ঠাকুরবাণ্ডির সন্তান হয়ে, প্রতাপান্থিত পিতার ছত্রচ্ছায়ায় থেকে ব্রাহ্মধর্মেও 

আস্থ! রাখতে পারলেন না কেন! কারণ, ব্রাহ্মণাধর্ষের মত ব্রা্ষণধর্মও 

তার কাছে তখন সংকোচনশীল ধর্মতন্ত্র মাত্র । বিভেদমুক্ত মানমমিলনের ষে 

গৃঢ় প্রেরণায় বাস্তববাদী রামমোহন পরিকল্পনা করেছিলেন নবধর্মমতের, 

রবীন্দ্রনাথের যৌবন বিকাশের পর্বে তা স্বন্ট আচার --প্রথা--বিতেদপন্থাজাত 
কুপমণ্ুকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। বাস্তবিক, ধাগিকতার কোন 
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আডম্বর কদাচ শ্রদ্ধা করতে পারেন নি তিনি $ শ্রদ্ধা করিয়া যারা বুদ্ধির আলো 

জালে এবং মান্ষের ভালো মানে _ সেই নাস্তিকদেরও বরং তিনি শ্রদ্ধা করতে 

রাজি ছিলেন। তার ধর্মবোধের মূলে ছিল মানুষ, মানবিক মঙ্গল ) মানব 

বিবিক্ত ধর্ম তার কাছে অপাংক্তেয়। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে, বামকৃষ- 

বিবেকানন্দের প্রেরণাসজ্জাত পথে, হিন্দুধর্মের * পুনর্জাগরণের ঢকানিনাদিত 
আন্দোলনে এইজগ্ভই তিনি তটস্থ পথিক। এবং এইজন্ভই স? ধর্মের ধর্মান্ধদের 

আক্রমণ সহা করতে হয়েছে তাকে। 

ধরনের মত তীব্র বর্টচেতনাও বিভেদ পন্থার উৎস। যে ইংরেজকে 

রবীন্দ্রনাথ জীবনবিকাশের প্রথম পর্বে ইউরোপীয় নবজ্গাগরণের বাণীবাহক 

হিসেবে শ্রদ্ধা করেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় যখন তার শ্বেতাঙ্গ- 

স্বলভ বর্ণাদ্ধত। ও বর্ণ-গর্ব পরিশ্ফুট হল তখন তাকে প্রকাশ্যে ঘ্বণায় অভিষিক্ত 

করতে দ্বিধা করেন নি। কেবল বিদেশী ইংরেজ নয়, শ্বদেশী ভারতবাসীর 

তীব্র বর্টচেতনাও তার ক্ষোভ-বেদনা-বোষেব কারণ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান 

সম্পর্কের উপর ভার নিষোহ আলোকপাত আজও সমান প্রাসঙ্গিক। শ্বদেশী 

আন্দোলনে মুদলমানরা! যে সক্রিয় হয় নি, এর কারণান্থসন্ধান করে তিনিই 

বলেছিলেন যে সামাজিক ক্ষেত্রে স্থদীর্ঘকাল ধরে হিন্দুরা তাদের বিচ্ছিন্ন করে 

রেখেছে, আত্মীয় তার শ্বণন্ত্রে মিলিত করেনি তাদের । বর্ণগর্বে শতধাবিচ্ছি্ 

হিন্দু সমাজকে “হিন্দু কবির এই অভিশাপ হজম করতে হয়েছে _চিতাভস্দে 

হতে হবে তাহাদের সর্বার সমান।, অস্তাজ মানুষের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা 

ও ঘ্বণার় আহুত কবি "নান্ত পন্থা বিছ্াতে অয়নায় ঘোষণা করেছেন, “আমি 

ত্রীত্য, আম জাতহীর? । 

রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীথ” পরিকল্পনার মূলে আছে ধর্ম ও বর্ণের, উচ্চ 9 

নীচের বিভেদমুক্ত মহামানবের সাগরতীর বচন1। এই সাগরতীরে শক-হুণ- 

পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হুবে, তার! “দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে? 

এই মহামানবের নির্ধাসই ভারতভাগ্যবিধাতা, আদপেই কোন পঞ্চম জর্জ বা 

ষষ্ঠ জর্জ নন। এই ভারতবিধাতার সম্প্রীতির জলধিতরঙ্গে উচ্ছ্বাসিত--উদ্বোধিত 

হুবে পাঞ্জাব-সিন্ধ-উ ৎ্কল-বঙ্গ মারাঠা । 

যে জাতীয়তাবাদ শ্বাথে খ্বার্থে সংঘাত সৃষ্টি করে 'ধর্মেরে ভাসাতে চাহে 

বলের বস্তায়” পেই জাতীয়তাবাদের উতদ্ভবের একটা ধারাবাহিকতা আছে। 
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ইউরোপে নবজাগরণসভভূত সার্বভৌমিকতার সঙ্গে বৈপ্লবিক অধিকারসমূহের সমন্বয় ই 
জাতীয়তাবাদের উৎস। পোপের কতৃত্বকে অন্বীকার করে, দেশপ্রেমের নামে 
জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত করার এবং রাজাকে সেই সার্বভৌম শক্তির অধীশ্বর বলে মনে করার 
প্রবণত৷ স্যপ্তি হয়। সাম্য-_টমত্তরী- স্বাধীনতার বাণীবাহক ফরাসী বিপ্লব 

জাতীয়তাবাদী আদরশশকে উদ্দীপিত করে দেয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
বিচ্ছরিত হয় গণবিপ্লবের বহ্িশিখায়। জাতীয়তাবাদের মধ্যে মুক্তিপিপাস্থ 
জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা, গণতান্ত্রিক প্যানধারণ। প্রতিফলিত হুয়। 
ফঙ্গতঃ কেবল স্থার্থপ্রস্থত আত্মকওঁয়ন নয়, তখনকার জাতীয়তাবাদ অন্যের 
অধিকারকে মর্যাদা! দেবার ক্ষেত্রেও উদার ছিঙ্প। গণতন্ত্র প্রতিার পাদপীঠ 
হিসেবে তখন জাতীয়তাবাদ আবস্তিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একচেটিয়া! ধন- 
তন্ত্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা বাদও বিকৃতির পদে শুরু করল পদ- 
চারনা। বাজার দখল, মূলধন বিনিয়োগ, কাচামাল সংগ্রহ হয়ে উঠল তার 
ধ্যান জ্ঞান এবং এসবের জন্যই এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বুকে 
'দন্্য পাষের কাটা মারা জুতোর" চিহ্ন ) শিল্প সংগঠনের পরিণতি এবং সযর- 
সম্ভার ও সমরকৌশলের চমকপ্রদ উন্নতি আহ্বান করে আনল যুদ্ধজ্জাত 
বিভীষিকাকে। 

রণোন্মদনামুখর, আত্মরতির তমসাবৃত, 'শ্শানের প্রান্তরে এই জাতিম়তা- 
বাদকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলেন ধোদ জাপান ও 
আমেরিকায় । সময়টা ১৯১৭। নোবেল পুবদ্ার প্রাপ্তির মত বিশ্বখ্যাতি 
তার করতলগত। আপাত নিরপেক্ষতার অবগুঠনে যে সময়টা আত্মতৃখির 
চর্বণে কাটতে পারত, সেই সময়ে, রবীন্দ্রনাথ, সম্ভাব্য বিন্বপ প্রতিক্রিয়ার কথা 
জেনেও জাতীয়তাবাদের বিকৃতির বিরুদ্ধে ধ্বনিত করলেন তার বিবেকী 
কন্বর। তার পরধবেক্ষণ দৃষ্টি ক্ষ্য করল: পাশ্চাত্য জাতীয়তার কেন্দ্রে আছে 
বিরোধ ও বিজয়, সে আপনার অভ্যন্তবস্থ ঈর্যা-হিংসা-লোভে শুধু জর্জরিত নয় 
তাকে অগ্ঠের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার বিষাক্ত আনন্দে উদ্বেগ, অপরের 
মুখ মান করে দেওয়া ব্যতীত অগ্ত কোন প্রিয়হখ তার নেই, সামাজিক বন্ধনের 
মধ্যে সে এনেদিয়েছে শৈথিল্য, নরনারীর পারস্পরিক সন্বদ্ধের মধ্যে এনেছে 
বিরোধ, যাস্তিক সমস্টিগত এঁক্যের যুপকাষ্ঠে নির্মমভাবে বলি দিয়েছে ব্যক্তিকে । 
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আর, এই জাতীয়তাবাদী বিকৃতির অবিচ্ছো অঙ্গ যুদ্ধ। 'লডাইয়ের মূল” 

তাই ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী 'পঞ্ডিতদের মগজের মধ্যে । 
ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও যখন সংকীর্ণ, অন্ধ পথে পদচারণ! 

করেছে কবি তখন বার বার সতর্ক করেছেন। তখনকার জাতীয় নেতারা 

কবির উক্তিকে ভাবাবেগপ্রস্থত বলে মৃদু হান্ডে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন কিন্তু 

বন্ধবর্জনের অগ্নিদাহের-বিদেশী শিক্ষাকে সমূলে নিল করার আপাত রোমাঞ্চকর 
অভিযানের অংশীদার হন নি রবীন্দ্রনাথ । “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 

তো একলা চল রে ।” 

আজ, রবীন্দ্রনাথের একশ পঁচিশতম জন্মবাধিকীর সন্ধিলগ্নে সেই একক 

পথিকের, রোম] রোল কথিত এশিয়ার সেই নির্জনতম মানুষের আন্তর্জাতি- 

কতার অনুধ্যান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । কারণ, আজ দেশজ্ঞোডা বিভেদপন্থা তার 

“দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'র বাণীটিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। 

বিচ্ছিন্নতার সংহারমৃতি, প্রাদেশিকতার বিষবাম্প আজ ভারুতব্যাপী বিস্তারিত। 

এই বিভেদপস্থা অবশ্তই ধিক্কারযোগ্য । তথাপি আত্মসমালোচনার বেদনা- 
দায়ক পথ পরিক্রমাও এ মৃহূর্তের আস্ত কর্তব্য। 

স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরে ও বিভেদপস্থায় কেন এই ব্যাপকতা ! এ 

কি কেবল “বিদেশী মদত? বা বিক্ৃতবুদ্ধি গুটিকয় উগ্রমস্তিকের উদ্ভাবন কৌশল ! 

আবেগ দিয়ে দেখলে আপাতভাবে ব্যাপারটা তাই বটে। কিন্ত নির্মোহ বুদ্ধি 
আমাদের নিয়ে ষায় উৎসের দিকে । সেখানে পাণয়া যায় অর্থনৈতিক- 

রাজনৈতিক-মনস্তাত্বিক কারণের জটিল যোগফল । 

ইংরেজ শাসনকালে ভারতে বরাস্্রীক এঁক্য একটা মোটামুটি চেহাবা 
নিয়েছিল কিছু অলি গলি ও বাকচুর সত্বেও । সে যুগট! ছিল এক বিদেশী 

শত্রুর বিরুদ্ধে-সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে একোর যুগ। সেই ঘটনাপরমপরায় উদ্ভূত, 
আবেগাচ্ছন্ন, তাৎক্ষণিক এঁক্যবোধকে স্বাধীনতা-উদ্তরকালে জাতিতে জাতিতে 

মানসিক সংযোগের মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে পারম্পত্রিক স্বীকৃতি ও 

শ্রদ্ধায় দু়ভিত্তির ওপর স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। দেই সম্ভাবনাকে সার্থক ও 

সফল কর গিয়েছে কি? একথা কি আজ আমরা বলতে পারি যে ভারতের এক 
অঞ্চলের মানুষ অন্ক অঞ্চলের মান্থযকে অস্তবুঙগভাবে চেনেন? এক সম্াদায় 

কি হদয়ের কাছাকাছি পৌছাতে পেরেছেন ? 
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এর এক চটজলদি উত্তর রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা দিতে পারেন । কেন, 
সাহিত্য একাদেমী-বেতার-দূরদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তঃ প্রাদেশিক সংস্কৃতি ও 

জনজীবনকে ত তুলে ধরা হয়। হয় ঠিক কথা, কিন্তু সে যোগ বৃদ্ধিগত, হৃদয়গত 
নয়। বন্ধুত্ব বা সম্প্রীতি একান্তভাবে বুদ্ধিনির্ভর--কোন্ মুঢ বলবে সে কথা 1 

'স্বদয়ে হৃদয় যোগ করা / না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পসরা, 

রবীন্দ্রনাথের কথ । 

রখীন্্রনাথ- একমাত্র রবীন্দ্রনাথই স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সব উত্তাল 

দিনে অনুদ্বেজিতচিত্তে বারংবার বূলবার চেষ্টা করেছিলেন “দেশমাতা”র পরিচ্ছন্ন, 

বাস্তব ধারনালাতের কথা। তার “ছাজ্জদের প্রতি সম্ভাষণ,“লোকহিত*ম্বরীজসাধন+ 

প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে দেশকে চিনে নিবার নিস্কল অথচ ক্লান্তিহীন উচ্চারণ দেখতে 

পাই। সে চেনা পুঁথির মাধ্যমে পরোক্ষ চেন! নয়, তত্বের মাধ্যমে বুদ্ধি দিয়ে 

চেনা নয়, রাজনীতির মাধ্যমে পক্ষপাতদুষ্ট চেন! নয়, সে চেন 'কষাণের মজুরের 

জীবনের শরিক" হয়ে চেনা। ভারতবর্সের বন্ছ বিচিত্র জাতি-সম্প্রদায় পাবস্পরিক- 

ভাবে আজও অপরিচয়ের দ্বারা বিছিন্ন, অনাত্ৰীয়তার দ্বারা বিভক্ত । 

কে অস্বীকার করবে আজ যে বিভেদপস্থী আন্দোলনগুলির গভীর উৎসে 

আছে সন্দেহ আর আবশ্বাস। ভারতব্ষীঁয় প্রদেশাঞ্চলগুলির অসম বিকাশ 

রাষ্্র-ক্তির পক্ষপাকেই প্রকারান্তরে প্রমাণ করে নাকি? এবং এই পক্ষপাতের 

ফলে কোন অঞ্চল বা! জনগোষ্গীর মধ্যে ষদি ক্ষোভ জেগে ওঠে সেই ক্ষোভ যদি 

তাকে নিরস্তর পীডিত করে তাহলে সে কি রাষ্ট্রব্যাপারে আপন সংযুক্তি সম্পর্কে 

প্রশ্নহীন আহুত্যে অবিচল থাকতে পারে? এরও তে। একটা বিচার হওয়। 

প্রয়োজন যে ম্বাধীনতা পরবর্তীকালে সথবিধাভোগীদের মধ্যে কারা) আছে-_কোন্ 
কোন্ অঞ্চল--কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের মান্য ? 

মনে রাখতে হবে ইউরোপের মত ভারত এক জাতির ধেশ নম্ব; সুতরাং 

রাস্্রীক একের বধিব্ছ পথে এ দেশে প্রকৃত জাতীয় সংহতি আশয়ুন কর! 

সম্ভব নয়। জাতিসত্তার ম্বান্ত্র ও বৈচিত্র হ্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হতে 

হবে আমাদের-আন্তরিকভাবে প্রতিটি জাতিসত্তার চরিত্র-আবেগ ক্ষোভকে 
অনুধাবন করতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক কৌশলের শিকার 
হয়েছে একা ॥ ভারতবধাঁয় পরিপ্রেক্ষিতের ওপর দাড়িয়ে স্বাধীন ভারতেন 

নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংহতির সমশ্যার সমাধান সন্ধান ঝরেন নি, বরং বিপরীতদ্দিকে 
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'বিচ্ছিতার সম্ভাবনাগুলি (যেমন দেশভাগ, দাঙ্গা, ভাষাভিত্তিক অঞ্চলধিভাগ ) 
চেতনে-অবচেতনে গতিবেগ লাভ করেছিল। 

সাজ ঘরে আগ্তন লেগেছে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে আজ কৃপ খননের 

€ €লাকহিত, প্রবন্ধ ) চেষ্টা বুথা। তবু যাঁদ পূর্ববর্তী ক্রটি-ব্চ্যিতিকে সরল 
ব্বীকারোজির মাধ্যমে শিরোধার্য করে অগ্রসর হওয়া যায়, যদি সমশ্যাটার 

শুধু মাত্র রাজনৈতিক সমাধানের পথে না গিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্বিক 
সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে কিছু ফল পাওয়া যাবে। 

৫৪ 



চন্দন চারণ 

ধর্মীয় সংকট এবৎ ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দনাথ 
ধর্ম জাতি, রাষ্ট্র বা আন্তরাষ্ট্রে সংকট বা কোন সমস্তার স্থি করছে, এমন 

কথা যদি বলি ত এর বিরুদ্ধে প্রথমেই কথা উঠবে, 'ম্পর্ধা তাহার হেন মতে 

আর কত বা সহিব নিত্য” । আসমুদ্র হিমাচল গোটা ভারতবর্ষে সোরগোল 
উঠবে, হই-চই কাণ্ড বাধবে, পাডা-প্রতিবেধী এমনকি আত্মীয় স্বজনেরা পর্যন্ত 

বলবে, সর্বনেশে ব্যাপার ! ভারতবর্ষে জন্মে ধর্ম মানেনা, নাস্তিক! “বাপঠা- 

কুরদা' চোদ্দ পুরুষ ধরে ছেলেপুলে নিয়ে স্থথে শান্তিতে আছি-_-আর এ বলেকি 

না ঈশ্বর নেই, ধর্মই সমস্যার সৃষ্টি করেছে । আদলে যত মমশ্যার মূলে এই 

রাজনীতি ॥ এ কথা আজ ভারতে প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে। এই সব সহজ 

সরল ধর্মপ্রাণদের কথা তে আংশিক সত্য নিশ্চয়ই । কারণ বিশ্বের সমস্ত 

কিছুই আজ রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। ধর্মেরও নিজের 

কিছুই করার নেই। সেও আজ রক্ষণশীল রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতা দখলের 9 

কায়েম বাখার হাতিয়ার মাত্র, সে কথায় পরে আসছি। 

আমি ধর্মের বিকুদ্ধাচারণ করে অগণিত সহজ সরল ভারতর্ধশীর বিরাগ 

ভাজন হতে চাই না। তবে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলি যে যুক্তিনিষ্ঠ ধোলা 

মন নিয়ে ধর্মকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি--তাতে অন্তত কোন 

স্ধীজনের কোন আপত্তির কারণ থাকবে না নিশ্চয়ই । কারণ ধর্ম আছেকি 

নেই তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই--তা আমার আলোচ্য 

বিষয়ও নয়। 

ধর্মনিবুপেক্ষ দেশ আমাদের এই ভাবতবর্ষ। বডই ধর্মপ্রাণ তার মানুষ- 

জনেরা। এ দেশে যে ভাক্তার টেন্টটিউবের মধ্যে ভ্রনের জন্ম দেয় সেও 

র্যাবরেটারীতে বসে আগেই একবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্টে জোড়ছাত কপালে 

ঠেকায়। যে রিজ্ঞানী ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে আনবিক অন্দে কোটি কোটি 

মাহষকে ধ্বংস করতে পারে সে-ও এ বোতাম টেপার আগে একবার ঈশ্বরের 
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উদ্দেস্তে নমস্কার জানায় । অতি বড় দার্শনিক, পণ্ডিত, সমাজ সেবিরাও যনে 

করে ষে তারা কিছুই করে নাবা ভাবে না। যা কিছু করবার মালিক ত 

“তিনিই”। এই “তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর | মানুষের ত নিজের কিছুই করার 

নেই যদি সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা না হয়। 

শ্তধূু ভারতবর্ষ কেন? পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে 
দেখা যায় ষে রা্ট্রনার়কের। ধর্মীয় অন্ুশাসনেই সবচেয়ে বেশী দিন তাদের 

শাসন তথা শোষণ কায়েম করেছে । এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণ তা হল 
অনাবিস্কৃত, অজ্ঞাত পৃথিবীর প্রতি অজ্ঞ, অশিক্ষিত; মূর্থ মানের অসীম ভীতি। 
এই বিংশ শতাব্দীতেও সভ্যতাগবাঁ এক শ্রেণীর ব্বাষ্ট্রনায়ক, তথাকথিত পর্তিত ও 

বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাশালীর! মানুষের এই ভীতি ও অজ্ঞতার পূর্ণ স্থুযোগ গ্রহণ 
করে যাচ্ছে । সেই রাজা-বাজড়াদের কালে থেকেই নিজেদের শাসন শোষণকে 

অটুট রাখতে পুরোছিত, যাজক তথা ধর্মীয় প্ধানদের ব্যবহার করে আসছে! 

এই ধর্মীয় প্রধানেরাই সেই সময় সমাজের ও মানুষের আচার আচরণের বিধি 

নিয়ম তৈতী করত। রাজারা এই সব ধর্মীয় প্রধানদের দিয়ে আাদের প্রয়োজন 

মত শাস্ত্র ও নীতি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়ে নিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যেহেতু 

ভীতি থেকেই ধর্ম বা ঈশ্বরের উৎপত্তি সেহেতু সমাজের সমস্ত আচার-আচরণ ও 
বিধি নিয়মের সঙ্গেই ঈশ্বরকে জুডে দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ এটা কোরনা তবে 

অমুক দেবতার কোপে পডবে, ওটা কোরনা তবে তমুক দেবতার কোপে 
পড়বে । আর যদি নিতান্ত করে ফেল তবে পুরোহিত নিদিষ্ট বিশেষ অন্যায় 

বা পাপ ম্মালনের জন্য বিশেষ দেবদেবীর পূজা করতে হবে পুরোহিত দক্ষিণ! ও 

নৈবেষ্ত সহকারে । তাহলে আর কোন কিছুতে পাপ লাগে না যদি টনৈবেস্য 

আর দক্ষিণ পুরোহিত বুচিত শাস্সানুসারে হয়। এর ভুরি তৃরি প্রমাণ মেলে 

আমাদের ধর্মশান্থে ও মঙ্গল কাব্যগ্তলিতে। 

আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই হল ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রার্থনা অনুষ্ঠান এবং 

বলিদান ইত্যাদি। আমরা ষদি মানব-সভ্যতার ইতিহাসের বজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণ করি তবে দেখি, এই সমাজের গোটামুটি ছুটি স্বর হল-- শ্রী পূর্ব বা 
আদিম সাম্যবাদী সমাজ এবং অন্তটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ । এই আদিম 

সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আমর! যে সব আদিম বন্য মানুষের কথ! জানি তাদের 

কোন ঈশ্বর ছিল না--ছিল না কোন প্রার্থন। অনুষ্ঠান বা বলিদান প্রথাও। 
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অথচ সেই জাদিম সাম্যবাদী সমাজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে, 

অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পত্তির উপর কার়েমী প্রভৃত্ব স্থাপনের ফলে, শ্রেণী 

বিভক্ত সমাজে বূপ নিল, ঠিক তখন থেকেই ধীরে ধীরে নান! স্তর ও পায়ের 

মধ্যদিয়ে সাজ ও মানবন্তীবনে ধর্ম তার ন্ব-পারিষদে বেশ জাকিয়ে বসল । 

এবং রাজ ও পুরোহিতের তাদের ত্বত্ঘ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্তে একজে 

মিলিতভাবে সাধারণের উপর নান! প্রক্রিয়ায় শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে 

যেতে থাকল । 

এই অত্যাচারের মাত্রা এতই চব্মে উঠেছিল ষে ১৩৮১ সালে সার ইউরোপে 

এই ধর্মীয় অত্যাচার এবং পুরোহিতদের দেয় ট্যাক্স ও মাথা পিছু দেয় করের 

বিরুদ্ধে “গরীব ভ্রাতৃসংঘণ 'নামে গঠিত কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজা ও 

পুরোহিতের! মিলিত ভাবেই নিধিচারে বিদ্রোহীদের হত্যা করে এই বলেঃ 

তোমরা সব দাস এবং দাসই চিরকাল থাকবে । তখন এই আন্দোলন কারীদের 

মনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখ! দেয় তা হুল, 'খ্রীস্টের অন্ুকতিতে ই ঈশ্বর 

আমাদের সবাইকে গডেছেন তবু আমাদের উপর এমন পশুর মত ব্যবহার 
করা হুম কেন?" 

জন হাস নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককেও তারা ধর্মচ্যুত করে 

এবং বেঁধে জ্যান্ত পুডিয়ে মারে। হাস এর অপরাধ সে, ঈশ্বরের সই সমস্ত 

জিনিসই সাধারণের সম্পত্তি হওয়া! উচিত, “এই মতবাদের অন্সাত্বী ও নেতা । 

এই হুল ধর্মের সাদা পোশাকের ভেতরের আসল কাকার চেহারা । 

সে যাই হোক, এখন একট বিষয় পরিস্কার যে মানব সমাজের প্রাথমিক 

পধায়ে কোন ঈশ্বর বা ধর্মের অস্তিত্ব ছিলনা । তাহলে এখন প্রশ্ন আসে, ঈশ্বর. 

বা ধর্ম এলে! কি ভাবে? অধ্যাপক জর্জ টমসন এক বক্তৃতান্ন এই প্রশ্নের যথার্থ 

উত্তর দিয়েছেন £ 

শ্রেণী সংগ্রাম যাদেন্র প্রধান পদানত ও নিপীডিতে পৰ্বিণত করেছে, এই 

পৃথিবীর সুখ স্থাচ্ছন্দে জন্মগত অধিকার যাদের লুণ্ঠন কর] হয়েছে যাদের 
আত ও ভারাক্রান্ত জীবনে সব আকাব্ধা এই বাস্তব ছুনিয়া৷ থেকে 

সরিয়ে এক কাল্পনিক পরজগতে হারানে! অধিকার ফিরে পাবার ব্যর্থ 

আশার দিকে ঘোরানো হয়েছে। জন্মগত অধিকারকে মৃত্যুপরবর্তীঁ 
অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। প্রকতির সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে মানুষের 
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দুর্বলতা যেমন দ্ধপাশিক হযেছে ইন্দ্রালে, তেমনি সমাজের সঙ্গে মুখোমুখি 

সংগ্রামে মানুষের হুর্বলতা কূপ পেয়েছে ধর্ষে।৯ 

টমসন বিষয়টিকে আবে! পরিস্কার করে বললেন £ 

«“মেহনতী শ্রেণী তাদের পর পদানত জীবনের আসল কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ 

থাকার ফলে তাদের দুর্ভাগাকে যেনে নিতে বাধ্য হয়। এই ভাবেই 

স্ষ্থি হয় ধর্ম বিশ্বাসের | 

“ঈশ্বরের অনুকরনেই মানুষ হৃষ্ট হয়েছে? ঈ! ঈশ্বরই এই বিশ্ববদ্ধাণ্ডের সআাট 

এবং ভ্রাতা বা নিয়ন্ত্রাতা, পুরোহিত যাঁজকদের এই কথা যদি মেনেও নিই তবে 

তো নিশিতে ভাবেই সৃষ্টির আদিকালেও মানুষের সংগে ঈশ্বরের যোগ থাকার 
কথা। কিন্তু ইতিহাস তো! তা বলেনা। পুরোহিতরা যতই বলুক “ঈশ্বরের 

অন্ভুকরনেই মানুষ হৃষ্ট হয়েছে আফলে কিন্তু ধর্মের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক 

অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, মানুষ তার নিজের কল্পন! থেকেই প্রয়োজনে 

অনুযায়ী ঈশ্বরকে স্যতি করেছে । এর প্রমাণ খকবেদে ঈশ্বরের কোন কায়া বা 

যৃতিকে স্বীকার করা হয়নি, কেবল একটি শক্তি হিসেবেই ঈশ্বরকে কল্পনা করা! 

হয়েছে। ক্রমে পুরাণ ও মঙ্গলকাব্-তেই আমর] যত ঠাকুর দেবতার ছডাছডি 

দেখতে পাই। 

এই সব ঠাকুর দেবতা বা ঈশ্বর কিভাবে স্থঙ্ি হয় তার উজ্জল নিদর্শন ৭০ 

এব দশকে সৃষ্ট “সম্ভোষী মা" এই মার পূজা প্রচলনের কিছুকাল আগেই দেখা 
যেত কিছু হ্যাগুবিল হাটে বাজারে বিলি হ্ছে। যাতে লেখা আছে, “সন্তোষী 
যা” নামে এক দেবীর সাক্ষাৎ পান এক ব্রাঙ্ষণ। ব্রাহ্মণ এ মা নির্দেশিত পুজাদানে 

অসম্মত হলে পরদিন প্রাতে দেখেন তার সস্তানম্ত। এছাড়াও আরও কত 

লোকের কত ক্ষতির বিবরণ এবং পৃজাদানে কত বিপুল প্রাপ্থির বর্ণনা । সর্বশেষ 

লেখা, এই হ্যাগুবিল পাওয়ার পর কয়েক হাজার কপি প্রকাশ করতে হবে 

নতুবা যৎপরনান্তি ক্ষতির 'সম্ভবনা। আমার মনে হুয় না যে পুজা না দিয়ে 
কারুরই কোন ক্ষতি হয়েছে--অথব পূজা! দিয়ে কোনকিছু লাভ হয়েছে এ- 

কথাতো। কেউই হলফ করে নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না। কারণ এটা সর্ববাদী 

সম্মত ষে এটা একশ্রেণীর পুরোহীত লমাজেরেই বুজরুকি ছাডা আও কিছুই 
নয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে এ দেবীর প্রথম সাক্ষাৎ কিন্ত ব্রা্ছনই পায়, 

অন্ত কোনো জাতির লোক নয়। আসলে “যে পরিমানে বিজ্ঞান বিকাশ লাভ 
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করছে সেই পরিমানেই ধর্ম লোপ পাচ্ছে”, ফলে স্বীয় অস্তিত্ব বাচাতে এই নতুন 
দেব দেবীর সৃষ্টি করা! আজ পুরোহিত সমাজের কাছে অত্যন্ত জরুরী । কারণ 
'পুরোনো দেব-দেবীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশঃই কমছে। এই প্রসঙ্গ 

উ্যাপন করা এই জন্যই যে দেব-দেবী বা ঈশ্বর বা ধর্ম কি ভাবে মানবকর্িত 

মনে সৃষ্ট হচ্ছে তারই একট প্রমাণ স্বরূপ । 

প্রচলিত কুসংস্কার যে আমাদের সমাজ ও মানবজীবনকে কিভাবে আই্পুন্ে 

নিষ্পেশিত করে একট! বিষম সামাজিক সংকট সৃষ্টি করছে তার প্রমাণ পেতে 

আমাদের কোন 9 পুথির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই হিল্লী-দিল্লীঘুরে বেডাবার 
কারণ ধর্ধ আমাদের অস্থিমজ্জায় এমনই অনুপ্রবিষ্ট ষে এই বিংশ শতার্দীতে 

এসেও ষদি আমাদের বাড়িতে কলেরা বসন্ত দেখা দেয় তবে আমর ডাক্তারের 

কাছে যাওয়ার আগেই 'শীতলান বা “চণ্তীর" ম্মবাণাপর় হই, ষদি কোনও মামলা 

মোকদ্দমা বা বিবাদের স্যষ্টি হয় তবে “মা ছুর্গা বা "মা কালীর” মানসিক করি, 

আব্ যদি একটু গ্রামাঞ্চল হয়, সাপের হাত থেকে পরিত্রান পেতে তো “মা 

মনসার' পুজার ঘটার অন্ত থাকে না। ভাবতে হাসি পেলে এটা আজ অত্যন্ত 

বাস্তব সভ্য । জনসমক্ষে তর্কের খাতিরে স্বীকার না করলেও পথের ধারে 

গাছের তলায় পাথরের খণ্ড পডে থাকতে দেখলে নিজের অজান্তে যে কখনই 

কাতট কপালে ঠেকে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আসলে এটা 

আমাদের দীর্ঘদিনের সংস্কার জাত । 

ধর্মগ্তরুদের প্রশ্ন করুন তো-_ঈশ্বর যেআছে এমন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ প্রমাণ 

দিতে পারেন? ঈশ্বরকে দেখাতে পারেন? এর অত্যন্ত সহজ-সরল “রেডিমেড? 

উত্তর পাবেন--জম-জন্মান্তর ধরে সাধনা করলে তবেই তাকে দেখা যায়, 'তবেই 

তাকে অন্থভব করা যায়। 

আবার আপনি যদি প্রশ্ন করেন--ভগবান বা ঈশ্বর যদি ষঙ্গলময় অথাৎ 

তিনি যদি ধিশ্বের সকলের যঙ্গল চান বা এবিশ্বের সব কিছুই যদি তিনি 

নিধন্থণ করেন তবে তিনি কেন মাশ্তষের মনে পাপবোধের জন্ম দেন আর কেনই 

বা, মান্থষ অসৎ হয়? তিনিতো সব মানুষকেই সৎ ও স্ন্দর করে তরী করলেই 

পারেন। তাতে তো পৃথিবীতে আর অনর্থক হানাহানি দাঙ্গার স্থটটি হয় না, 

কোন শোক-তাপ-ছুঃখ থাকে না। তখন কিন্তু তাব্ব উত্তর মেলে, ঈশ্বর কাউকেই 

পাপবা অন্তায় করতে বলেনা। মান্য নিজেই এসব করে। আর সেই 
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মানুষ যি গরীব হয় তবে তো তার কঠোর শাস্ত্রীয় শাস্তিবিধান করতে এসব 

সাধু মহারাজদের বা দণ্ড দিতে বাষ্রকর্তাদের বিন্দুমাজও বিলম্ব সয়না । 
আবার যদি প্রশ্ন করেন, কৃপাময় ঈশ্বর কেন কাউকে ধনী আবার কাউকে 

গরীব করেন। তারও অত্যন্ত সহজ উত্তর তৈরী। তারা তখন বলেন, পূর্ব- 

জন্মের স্থকৃতির জন্য মানুষ ধনী হয় আরহছুদ্কৃতির জন্ত গরীব হয়। এজন্সে 

ভাল কাজ কর তবে আবার পরজন্মে অর্থশালী হবে, কোনও ছুঃখকষ্ট থাকবে না 

--সবই ভাগ্য । পূর্বজন্মে অন্তায় করেছ তার ফলভোগ যাবে কোথায়, তাই 
গরীব ঘবে জন্ম নিয়েছ। 

এইসব “রেভিমেড' উত্তরের চালাকিটুকু আমাদের কাছে আজ অত্যন্ত স্বচ্ছ। 

সব কিছুকেই জন্মান্তরের আডালে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা ধর্মশান্্কারের]! করে 
রেখেছে । এসব ধর্মীয় প্রধানেরা যে সব যুক্তি বা উত্তর দেন তাকে আপনি 

মূল প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ, আপনি পূর্বজন্মে কি করেছেন এবং 
পরজন্মেকি করবেন বা কি হবেন তা! নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। 

অগনিত অশিক্ষিত অপশিক্ষিত মানুষ যাদের ছুবেলার পেটের ষোগা5 করতেই 

প্রাণান্ত পরিশ্রমে দিন কেটে ষায় ঈশ্বর আছে কি নেই, মানুষের লন্মান্তর ঘটে 

কি ঘটে না এসব প্রশ্ন ভাবার বা জানার অবকাশই বা তাদের কোথায় ? ফলে 

পুরুষান্থুক্রমে লব্ধ কুসংস্কারকেই তারা সত্য বলে ধরে নেয়। তাছাড়া ঈশ্বর 

আছে বলে মেনে নিলে-তো সবকিছু চিন্তাভাবনা তার উপর ছেডে দিয়ে মিথ্যা 

হলেও কিছুটা যুক্তি এবং কল্পিত শান্তিতো পাওয়া যায় । ঠিক এই চিস্তাতেই 
মানুষ যতই বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হয় ততই সেবেশীকরে ঈশ্বর নির্ভরশীল 

হয়ে পড়ে । 

এই ষুগ ঘুগ ধরে মানুষের ঈশ্বর নির্তরশীলতাই মানুষকে ক্রমশঃ ক্ৃপ্টিবিমুখ 

এবং কর্মবিমুখ করে দেয় নিজেরই অজাস্তে। তাই স্বদেশে ঈশ্বর বিশ্বাসের 

কুসংস্কার যত বেশী সে দেশ ততই অন্ুরূত ও পশ্চাদ্পদ। এই পশ্চাদ্পদ 

ভারতীর গ্রামীন সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কারতে ভারত 

শাসন সংক্রান্ত ব্রিটিশ হাউস অব কষ্দ্দ, এর এক পুরনে দলিল গ্নেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে কার্ল মার্কস বলেন £ 

“নামতঃ স্বারতশাসনের কাঠামোর মধ্যে ম্বরণাতীত কাল থেকে তারা 

(ভারতবাসীর! ) কালাতিপাত করে আসছে) গ্রামের সীমা চৌহদ্দির 
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পরিবর্তন ঘটেনি প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই ; গ্রামগুলি নান! সময়ে আক্রান্ত 

হয়েছে বিদ্বপ্ত হয়েছে, যুদ্ধ দৃভিক্ষ মহামারীতে উজজাড হয়েছে গ্রামখুলি 

কতবার, কিন্তু সেই একই নাম একই সীমা চৌহদ্দি বংশপরম্পরা একই 
আদি অকৃত্রিম বৃত্তিধারা বয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। রাজ্য ভাঙ্গা গড! 

নিষে মাথা ঘামাবার সামান্ততম কারণ ঘটেনি সেই মানব গোঠীর। 

বাইরের পরিবর্তন গ্রামের শিরা-উপশিরায় আনেনি এতটুকু চাঞ্চল্য। 
কোন্ শাসক গেল কোন শাসক এল-_কোন প্রতিক্রিয়া! স্ষ্টি করেনি সে 

বিষয়ে গ্রামীন অধিবাসীদের মধ্যে । এদের জীবন-জীবিকা, এদ্রে গ্রামীন 

অর্থনীতি রইল একান্তই অপরিবর্তলীয় ৩ 

এই দলিলটি একটু খিঙ্সেষণ করলেই বিষয়টা আমাদের কাছে অত্যন্ত 

পরিফার হবে যে ঈশ্বর বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস ভারতের মত অতি প্রাচীন সভ্যতার 

"দশে কিভাবে অর্থনৈতিক ও সমাজজী'বনের অগ্রগতিকে স্তর করে রেখেছিল । 

সাধারণ মান্ুষেব সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ষেমন হয়নি একদিকে 

তেমনি অন্যদিকে তার মঠ, মন্দির মসজিদ এবং প্রাসাদ কেন্্। ও স্তৃতিসৌধগুলিব 

স্থাপত্য, ভাষ্য ৭ শিল্পকলা তৎকালীন রাজন্তবর্গ পুরোহিত-যাজক এবং ধর্মীয় 

প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ নৈতিক সাচ্ছন্দ ও বিলাসিতার যুগপৎ সাক্ষ্য দেয় একই 

লঙ্গে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনাও দুটিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে 
পারলৌকিক ও জগ্মান্তরবাদের গ্গভীর অন্ধকারে ফিরিয়ে দিয়ে এই রাজা- 

রাজডা এবং পুধোঠিত-যাজকরা পৃথিবীর সমস্ত স্থখ-সম্পদ সচ্ছন্দে ভোগ করে 

এসেছে নিধিবাদে । আর এ সহজ-সরল মাহ্ৃষগুলো এ মুষ্টিমেয়ের অন্তই 

সম্পদে পাহাড তৈরীতে প্রাণাতিপাত করে এসেছে এইভেবে যে, “মা ফলেষু 

কদাচনম+,-_-অর্থাং কাজ করো কিন্তু ফলের আশা করো না। 

ধর্মবিশ্বাসেব মধ্যে একটা উন্মাদনা, একা মাদকতা, একা নেশাগ্রস্ততা 

'আছে। ধমীয় সংস্কার মানুষকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবিমুখ করে অন্ধ করে দেয়। 

আর তার ম্বযোগের যথাযোগ্য সদ্বাবহার করে আসছে স্থযোগ সন্ধানী! 

যুগে যুগে । 

সামত্রাজাবাদীরাও এই ধর্ধকে তাদের অন্যতম হাতিয়ার ছিসেবে বাবহার করে 

'্সাসছে। তৃতীয় বিশ্বের অনরত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তারা বিভিন্ন মিশন 

এবং চার্চের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা, জাতিবৈষম্য ও সাম্প্রদাধিকভার বীজ বপন 
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করছে অত্যন্ত সতর্কও স্থচতুরভাবে | ভারতেও এই সাত্রাজ্যবাদীরা অত্যন্ত" 
তৎপরতার সঙ্গে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গোটা পূর্বভারতে মণিপুরঃ, 

মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও বিদেশী চার্৮মিশন 

গুলি অনুন্নত সম্প্রদায়ের উদ্নয়নের অজুহাতে দীর্ঘদিনের সরকারী বঞ্চনার শিকার 

এইসব রাজ্যগুলিতে গরীবদের অর্থ নৈতিক স্থযোগ স্থবিধার বদলে ধর্মাস্তণীকরণ 
করছে এবং তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের মদৎ দিচ্ছে । আমাদের দেশের কিছু, 

লোকও রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক ফয়দ! লুটতে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতার 
লেলিহান আগুনে অজ্ঞ সাধারণ মানুষদের ঠেলে দিচ্ছে । আর এইভাবে 

রায় সংকট হ্প্টির মাধ্যমই হ*ল ধর্মনামক কাল্পনিক বস্তটি। 

পাঞ্জাবের খালিম্বানী আন্দৌোলনেরও সামনে এসেছে ধর্ম। ধর্মীয় উন্মাদনায় 

হাজার হাজার মানুষ আগুনের খেলা খেলছে । কি করছে, কেন করছে তারা 

নিজেরাই জানে না। অথচ পেছন থেকে সাম্রাজ্যবাদীর1 ভিন্্রান ওয়ালের মত 

ধর্মীয় নেতাদের ব্যবহার করছে । আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ফারা দেশে 

ধর্স, জাত-পাত ও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে। এক 

ধর্মের লোকেদের উস্কে দিচ্ছে অন্ত ধর্মের লোকেদের বিরুদ্ধে । 

আমাদের দেশের ছুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মৃসলমানের মধ্যে তো 
দাঙ্গার ছিসেব নিকেশ করার কোনও উপায় নেই। কিছু অসাধু লোকে রাজ- 

নৈতিক ও রাষ্থ্ীয় ক্ষমতা দখলের জন্য ভারতকে ট্রকরো টুকরো করে ফেলল 

হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ষেরই বহু লোকের অনর্থক প্রাগ গেল। 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ষে হিন্দু-মুসলমান দাজার স্থষ্ট 

হয় তার কারণ হিন্দু আর মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদ। ভূখণ্ড বা রাষ্্র-_ 

অর্থাৎ সেই চিরাচরিত রাদ্রীয় ক্ষমতা দখলের লড়াই । ১৯৩৭ খুঃ ভারতে 

বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে ৪২৮টি মুসলিম আলনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৮টি 

আসনে প্রতিঘ্ন্বিতা করে এবং মাত্র ২৬টি আদনে জয়লাভ করে। মুসলিম 

লীগ এ নির্বাচনে মাত্র ৪. ভাগ আসন লাভ করলেও অনতিবিলম্বেই আপামর 
মুসলিম জনসাধারণকে তাদের সমর্থনে আনতে সঙ্গম হয়। মুসলমানদের 
বিভিন্ন দাবীর কাছে ক্রমশঃ পিছু হটতে হটতে কংগ্রেস একসমন্ব ভাবতে শুরু 

করে যে মুসলমানরা কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধী । যদিও 

মুসলিম লীগের জন্গই হয় উগ্র ধর্মীয় চিন্তা-ভাবন! থেকেই। তারপর কংগ্রেস 
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ও মুসলিম লীগ উভয়েই ধর্মকে তাদের আন্দোলনের হাতিয়ার করে আজ 
এই ভাতৃঘাতী দাজা ও রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের সি করেছে । কই কোন ঈশ্বর ব। 

ধর্ম তো মানুষে মানুষে এই অনর্থক বিভেদ হানাহানি বন্ধ করতে পারল 

না। বহু পুরোহিত ও মোল্লাকাও বরং এই ধর্মীয় দাঙ্গার উস্কানি 

দিয়েছে, অশংও নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি অত্যন্ত 
প্রণিধানযোগ্য £ 

“আমরা দেশের মুনলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চম্বরেই আত্মীয় 

বলিয়' ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু কারয়াছিলাম। 

“সেই স্বেহের ডাকে যখন তাহার অশ্র গদগদ কঠে সা! দিলনা তখন 

আমর! তাহাদের উপর ভাবী বাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এট! 

নিতান্তই ওদের শয়তানি*। " একদিনের জগ্তও ভাবি নাই, আমাদের 

ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্ত সত্য ছিল না ।৪ 

আসলে এই বাহক ধর্মাড়ম্থরের কোনও মূল্য পেই। যে ধর্ধ কেবলই 
মানুষ বা সমাজ্ঞকে কিছু অবান্তর অবাস্তব নিয়মের নিপ্পেষণে নির্মমভাবে 

নিষ্কর করে, শোষন করে তার কি ইবা মুলা থাকতে পাকে? 

শুধু কি হিন্দু মুদলমান, ব্রাহ্মন-শুদ্র, নারী-পুরু.বর মধো ৭ ধর্ম বিস্তর ব্যবধান 

কৃষ্টি করেছে। হিনুু ব্রাহ্ষণ্য শাস্ত্রে শুত্রকে যেমন ব্র্ষগায়ত্রী মন্ত্র জপ করার 
অধিকার দেওয়া হয়ুনি তেমনি এ অধিকার দেওয়া হয়নি মহিলাদেরও | 

তাছাড়া এই ধর্মীয় অনুশাসন পুরুষকে যতই স্বাধীনতা দিয়েছে নারীকে তার 

কনামান্রও দেয়নি । মুসলমান সমাজেতো নাবীর মুল্য কানাকডিঝ দামেও 

বিকোয়, না । নারী জাতিকে মুসলমান ধর্ধে পদানমীন করে রেখে তাকে এই 

বিশ্ব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নারী সেখানে ১116 18 09] 10: 
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ধর্মকে আমাদের সমাজের কি গভীরে প্রবেশ করে তার রদ্ধে ঘুন ধরিয়ে 

জনসমাজকে আজকে এক সবনাশের নেশায় বুদ করে রেখেছে তা একটু চিন্তা 
করলে যে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তিই শিউরে উঠবেন নিশ্চই । গত ২৪ ও ২৫শে 

জুলাই যিজোরাম জাতীয় ক্রণ্ট (এম. এন. এফ ) সদন্তর। যখন তাদের অস্ত্রশস্ত্র 

জমা দেওয়ার জন্ত বহু দুর ছুরাস্ত থেকে আসছিল তখন তাদের মুখে একটি গান 

শোনা যায় ঃ কান্ দিল ন্গাই খল! আং চে, / কান আম্দান তৃর ন্গাইনাহা॥ / 
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মিপুই কান ইনকৃহওন্ হিয়ান, / আও পাং কান্ লাল কান্ পাখিয়ান, ই মিং 
রোপুই বার সে, / ই মা আ৷ কান্ লে! কুন হিয়ান্।৫ 

এই গানটি মিজোদের অত্যন্ত প্রিয় গান, ভগবান যীশুর উদ্দেশ্যে লিখিত। 

যার সারমর্ম হল, হে প্রতু, আমরা তোমার উপরই আস্থাশীল । আমাদের 
প্রতিটি কাজ ও শ্বীন্ধান্তেই তৃমি আছ। আপাতঃ অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও 

এই প্রসঙ্গটির অবতারনা করলাম এই জন্ত ষে মিজোবাম জাতীয় ফ্রণ্টের 

সাধারণ সদস্যরা কিন্ত জানে তারা কোন অন্যায় করছে না] এই কাজের 

পেছনে আছে তানের প্রভু যীশ্ু। এজিনিষফ আমরা অতীতেও দেখেছি। 

ধর্মক্ষেত্রে কুকুক্ষেত্রে সমচেঠা যুধুৎসর*- গীতার এই উক্তি এ বিষয়ে প্রামাণ্য। 
কারণ ধর্মযুদ্ধ' আখ্যা না দিলে তে সাধারণ ধর্মপ্রাণ লোকদের যুদ্ধে টেনে আনা 

যাবে না। কি আশ্চর্য ব্যাপার, একশ্রেণীর বিচ্ছিন্নতবাদী ও কাযেমী স্বার্থবার্দী 
লোক তাদের কাজ হাসিল করতে এ যুগেও ধর্মকে সন্তা হাতিয়ার হিসেবে 

ব্যবহার করে সরল মিজোদের ক্ষেপিয়ে দীর্ঘদিন এই আন্দোলন চালিয়ে 

যাচ্ছে । 

সম্প্রতি দার্জিলিং এ গোর্খা হাসানেল লিবারেশন ফ্রণ্ট ভারতকে টুকরো 

টুকরো করার ষে সর্বনেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছে তার পেছনেও 

ধর্মীয় মিশনগুলি এক ভয়ঙ্কর বিপদজনক তমিকা পালন করছে । ওখানকার 

চার্চগুলি এ বিচ্ছিনতাবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে উদার হচ্ছে অর্থ 

সাহায্য করে যাচ্ছে ' একটা দেশকে ধ্বংস করতে ধর্মীয় সংস্থাগুলি ধর্মের 

চেহারাকে একেবারে উলঙ্গ করে ধরেছে । 

ধর্ম আছে কি নেই সেটা মোটেই আমার প্রশ্ন নয়। কিন্তু ধ্নকে অত্যন্ত 

সম্তাভাবে  উদ্দেশ্তমূলকভাবে এবং নিতাস্তই সংকীর্ণ প্রয়োজনে অপব্যবহার 
করায় তা আজ আমাদের সমাজও জনজীবনকে যে কি পৃ নিম্পেষণে নিম্পেষিত 

করছে এবং গভীর সমস্যার সংকটে জর্জরিত করছে তা আজ আর আমাদের 

বুঝতে বিন্দুমাত্র অস্থবিধে ভয় না। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ধর্মীয় সংকট এ ধর্মের অপব্যহারে অতান্ত পীডিত 

বোধ করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ভাববাদী হলেও এর বিরুদ্ধে তার 
লেখনী প্রতিবাদে গর্জে ওঠে । তার বিভিন্ন বতুতায়। প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায় 

তিনি ধর্ম সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করেন। 
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ব্যক্তিগত জীবনে কবি রবীন্দ্রনাথ একনিষ্ঠভাবেই উপনিষদেের মতাবলম্ী 

ছিলেন। তা তিনি অত্যন্ত ্প্টভাবেই বিভিন্ন রচনায় বাক্ত করেন । যদিও 
এর পেছনে সংগত কারণ ও আছে । তিনি তার পিতৃদেব মহুধি দেবেন্দ্রনাথের 

অত্যন্ত অন্নুরক্ত ছিলেন । আর দেবেন্দ্রনাথের ছিল উপনিষদে প্রগাঢ় ভক্তি ও 

শ্রন্ধা। তাই উপনিষদ্ প্রীতি ছিল তার কাছে পৈত্রিক। তিনি প্রথমদিকে 

শাস্তিনিকেতন গ্রস্থাবলীতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গিতেই তীর ধর্মমত বিশ্লেষণ 
করেন। কিন্ধ নিয়তঃ পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল মানসিকতাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ 

ধর্ম সম্পর্কে, তার আধ্যাত্মিক মনোভাবের পরিবর্তন করেন । লেখেন মানুষের 

ধর্ম'। তখন মানবিক দিক থেকেই তিনি ধর্মের বিশ্লেলন করেন । ধর্ম কিভাবে 

মানুষের সমাজ জীবন ৪ জাতীয় জীবনে সংকটের স্থষ্টি করছে তা তিনি বিষদ 

ভাবে তুলে ধরেন এবং থাসাধ্য প্র“্তকারের ৪ পথ নির্দেশের চেষ্ট। করেন । 

ঈশাবাম্যমিদং সর্বং বত কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 

তেন তক্কেন ভূত্তীথা মা গৃধঃ কন্যান্বদ্ধনম্ ॥ 

ব্যক্তিগত জীবনে কবিগুরু মোটামুটি সারাজীবনই উপনিষদের এই বাণীকে 
ধমেনে এসেছেন । তিনি এর ব্যাক্ষ্য। দিয়ে লিখেছেন, 2 

'****মাগৃধত, লোভ কোরো না| কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে 

মেলে না। নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোবো' 

না, একথা তো বলা হচ্ছে না। তৃপ্ীথাঃ, ভোগই করবে, কিন্তু সত্যকে 

ছেডে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কি? সত্য 

হচ্ছে এই 'ঈশাবাক্যমিদং মঠং সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা 

আচ্ছন্ন। যাঁকিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর 

কিছুই না থাকত, তা৷ হলে চলমান বন্তকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মান্যষের 
সবচাইতে বড সাধন! হত। তা হলে লোতই মানুষকে সবচেয়ে, বডো 

চরিতার্তা দ্দিত। কিন্তু, ইশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন, এইটে ই যখন 
শেষকথা তখন আত্মার হার! এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম লাধনা, 
আর, তেন তক্তেন ভূজ্জীথা £, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, 

'ভোভের সবার! নয় ।৬ 
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রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন £ 

ষাথাতথ্যতোহ্র্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তীর বিধান বথাতথ, 

তাহা এলোমেলে। নয় এবং সে বিধান শাশ্বত কালের । তাহা নিত্যকাল 

হইতে এবং নিত্যকালের জন্ত বিহিত, তাহা মূহ্নর্তে মুহুর্তে নূতন নৃতন 
খেয়াল নয় । সুতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের ছারা 

বুঝিয় কর্মের দ্বার! আপন করিয়া লইতে পারি ।৭ 
তিনি আরোও বললেন £ 

য একোহবন্ো বহ্ুধাশক্তিযোগাৎ, বর্ণীননেকান্লিহিতাথো দুঘতি। 

তিনি এক এবং তার কোন. বর্ণ নেই, অথচ বনধা শক্তি নিযে 

সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজন সকল বিধান 

করছেন ।৮ 

ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের পেছনে আমরা বিজ্ঞানের অস্ভিত্ 

টের পাই। কারণ, এই শিখিল বিশ্বব্রদ্ষাগ্ড তো! নিশ্চই একটা শক্কির দ্বারা 

পরিচালিত হচ্ছে। সে শক্তি অদৃশ্ঠ, তার কোন বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, আর 

কায়াতো নিশ্চই নেই। সেই শক্কিরুই নামরূপ যদি হয় “ঈশ্বর” তাতে তো 

আপত্তি করার কোন ৪ কারণ নেই। আর এই শক্তি তথা ঈশ্বরের নিয়ম তো 
সাবিক ও শাশ্বত। তা কি রাজা-মহারাজা, কি পরোহিত যাজক, কি উচ্চ- 

নীচ সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য । অথচ একশ্রেণীর মানুষ 

সেই শক্কিকে ( তারা বলে এশ্বরিরু শক্তি) আয়ত্ব করে তার আর দ্বারা বিশ্বের 

আপামর সাধারণ মানব সমাজের উপর শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা আর 

নিপীড়ন করে চলেছে নিবিবাদে। ক্ষমতার লোভে তারা (পুরোহিত ও 

ষাজকের। ) আজ উন্মাদ, দিশেহারা হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশন্ | ব্ববীন্দ্রনাথ 

বলেছেন, ঈশ্বর জাতিহীন। অথচ হিন্দু মুসলমান এই ছুই ধর্মীয় সম্প্রদায় আজ 

নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও বিভেদে লিপ্ত হয়ে দেশও জাতির জীবনে ঘোরুতর 

দুদিন ও সংকটকে তরাম্বিত করেছে । হিন্দ-মুসলমানের মধ্যে ধর্মী বিরোধ 
প্রসঙগেই রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 

মুখের কথায় ঈশ্বরকে শ্বীকার করার মতে! নিজেকে ফাকি দেধার আর 

কি কিছু আছে। আমি এই সম্প্রদায়তৃক্ত, আমাদের এই মত, আমি 

এই কথা বলি---ঈশ্বরকে এইটুকু মাত ফাকির জায়গা! ছেড়েদিয়ে তারপরে 

১৬০ 



বাকি সমস্ত যায়গাটা অসংকোচে নিজে জুডে বসার যে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা 
আপনাকে আপনি জানেনা ঝ'লেই এত ভয়ানক ।৯ 

অর্থাৎ আমর! আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই সব কিছু করে ধর্মের ঘাড়ে 

তার দোষ চাপাচ্ছি। আর তার ফল শ্বরূপ এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়ীক সংকট 

_ম্তামক'এক জট্ল ও দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের সমাজকে জর্জবীত করছে। 

“একোবেশী সর্বভূতান্তরাত্মা” অর্থাৎ একই প্রভৃই সর্বভূতের অস্ততাত্মা না 

ভেবে “ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত ভাবছি বলেই তো আজ 

আমাদের মত বিপত্তি । 

এই সংকট থেকে পরিজআ্রানের জন্য তিনি বলেছেন £ 

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি 

জ্ঞানে_-সত)কে পাওয়াতেই আপনাদের পরিস্ত্রাণ 1১০ 

সত্যিইতো অজ্ঞানতা আর অবিদ্যার জন্যই ধর্মের বা! ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ 

মাধ বুঝতে পারছেনা । তিনি তাই বলেছেন £ 

আমরা ছুর্শকক্ধপে এত দুরে আছি যে, আমরা! তাহার হাত-পা নাভ! 

ধতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এই 

জন্যই নকল করিবার সময্ব এ অঙ্গ ভঙ্গিটাই আমাদের একমাত্র সম্বল 

হইয়া! এঠে।১১ 

অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরকে কেবল বাহিক ধর্মী আচাব্, অনুষ্ঠান ও আভম্বর 

সর্বস্ত করে তুলেছি । পুরোহিত ও যাজকদের এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় ধর্ম কেবল 
নিয়মতাস্ত্রিকতা সর্বস্য হয়ে পডেছে। ধর্ধে কার্-কারণ ও প্রয়োজনীতার দিকে 

আর কারুরই লক্ষ নেই, কেবল সার হয়ে দাডিয়েছে তার ঠাঠটুক্ব-_ধর্মতন্ত্। 
রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন £ 

মনেরাখ। দরকার, ধর্জ আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিষ নয়। ওষযেন আগুন 
আর ছাই'****. 

ধর্ম বলে, মান্ুকে শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কানে 

কল্যাণ হয় না। কিন্ত ধর্মতঙ্ত্র বলে, মাক্গষকে নির্দ়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার 

বিস্তারিত নিয়ুমবাদী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্ম ভর হইবে। 
ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট ষে দেয় সে আত্মাকেই হনন কৰে। 

কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসঙ্থ কষ্টই হোক, বিধবা! মেয়ের মুখে যে বাপ মা, 

হ৬থ 



বিশেষ তিথিতে অব্ন-জল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লঙ্ঘন করে। ধর্ম 
বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্মের ছার অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন । 

কিন্ত ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল 

নিজের নয় চোদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার 

হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়। লও, তাতেই মনের বিকাশ । ধর্মতন্ত্র বলে, 
সমুদ্র ষদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। 

ধর্ম বলে, যে মানুষ ষথার্থ মাচুধ সে যে দ্রেই জন্মাক পুজনীয়। 

ধর্মতন্ত্র বলে, ষে মানুষ প্রাক্ষন সেযত বডে। অভাজনই হোক, মাথায় 

পা তৃলিবার যোগা । অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র 

পড়ে ধর্মতন্ত্র ।১২ 

শ্বধু এই কটি কথাতেই রবীন্দ্রনাথ ধর্ম আর ধর্মতন্ব বা ধর্মের বাহ্থিক 
নিয়মসর্বশ্ততার যে ব্যাখ্যা ও তার পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, মনে হয় বিশ্বে 

আর খুব কম সাহিত্যিকই তা করেছেন, আর পুরোহিত ষাজকরা তো নয়ই। 

'এই ক'টি কথার স্বরূপও মুল্য অবধারণ করতে পারলেই খিশ্বে আর কোনও 
খমীয় সংকট ও হানাহানি বা কোন ছন্দ থাকে না। 

ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারায় আমাদের সমাজের 

'অবশ্ঠভাবী ফল ম্বব্ূপ তিনি বললেন £ 

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধরে কর্ধে শুদ্দের 

অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা । কিন্ত ব্রাহ্মণ এই অধিকার- 

ভেদের ব্যবস্থাটাকে 'আগাগোডা পাকা করিয়া গাথিয়াছিল, যাহাকে 

বাছিরে পঞ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে 

গোড। কাট! পড়িলেই কর্ধের দিকে ডালপালা আপনি শ্কাইয়া যায়। 

শৃদ্রের সেই জ্ঞানের শিকডট1 কাটিতেই আর বেশী কিছু করিতে হয় নাই, 
তারপর হইতে তার মাথাটা আপনিই শুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণেই পদরজে 

আসিয়া ঠেকিয়া রহিল ।১৩ 

এই ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা যে অত্যন্ত স্থপারিকপ্পিত ভাবেই মানব সমাজের 

'এতবড় অর্ধনাশ করেছে ত1-ই ববীজ্নাথের বক্তব্য । তাঁর মতে ধর্মের কোথাও 

হানাহানি বিভেদের কথ! নেই, সেই কোনও বুকম গৌড়ামীর স্থান ও। 

আসলে আবনৃমানকাল থেকেই প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল এই ছুই 

২খট৮ 



ধারাই চলে আসছে। স্পষ্টতই ব্ববীকজ্্রনাথ ধর্মের এই প্রগতিশীল ধানান 

অন্থষায়ী ও অন্তগামী। যে ধারাটি বলে শাস্তি, শুভেচ্ছ?, প্রতিবেশীর প্রতি 

প্রেম, সমাজ সেবা এবং দার্বজনীন সৌভ্রাত্য- অর্থাৎ সমস্ত মাঙ্ছষের মধ্যেই 

নিজেকে উপলব্ধি করা । আমরা নিশ্চই কবিগুরুর এই মতের স্বপক্ষে যে, 

মানব কল্যাণ কামনা ও এবং মানব সেবাই প্রকৃত ধর্ম। 

পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ কবীর, চৈতন্ত ও বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের 

সহজিয়া! সাধন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই ধমের বাহক আভম্বর 

তার কাছে অবান্তর ও অবাঞ্ছনীয় মনে হয়। তাছাডা হিন্দু-মুসলমান দা 

জাতপাতভেদ প্রভৃতি সমস্ত কিছুতেই ধর্মের অ্গুভাতে যখন একশ্রেণীর অসাধু 

লোক তাদের নিজেদের শ্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে তা দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই 

মর্মাহত হণ এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করেন £ 
*আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার ঈ্রাডিয়ে উঠে 
মানব সমাজের সমস্ত ভেপবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক-_- 

শ্বস্ত বিশ্বে অমৃতশ্য পুত্রা আ যে দিব্যধামণি তস্ব,ং| বেদাহমেতং পুরুষং 

মহান্তম, আদিত্য বর্ণং তমসঃ পবাস্তাৎ্। ও একমেবাদ্িতীয়ম.1১৪ 

এবং তিশি প্রাথনী কবেন উপনিষদের সেই বাণী উচ্চারণে ঃ অমতো 

মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতিগময় মৃত্যোর্ধান্বৃতং গময় । অবিরাবীর্ধ 

এধি রুদ্র যাও দক্ষিনং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম | 

এইানে তিশি বিশ্ব চরাচর সেই মহাশাক্তির-ই প্রাথনা করেছেন, কোথাও 

কোন বিশেষ ধর্মমত বা কোনও মুতিরূপী ঈশ্বরের প্রতি তার আত্মাকে নিবেদন 
করেন নি। এই মহাশাক্তই তার কাছে অন্বত স্বরূপ । তার এই শরন্কা ভক্তি 

নিবেদনের লক্ষ্য--“নমঃ সম্ভবায় চ সায়োভবায় চ'--অর্থাৎ তিনি নমস্কার কবেন 

যা কিছু সখকবকে, যা কিছু কল্]াণকরকে। 

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ বাণী যা মানব সমাজের সংগ্রামী 

জীবনের পাথেয় । তা! হল : 

ইতিহাসে বারে বাবে দেখা গেছে, যখন কোন মহাজাতি নবজীবনের 

প্রেরণায় প্রাষ্ট বিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে !প্রকাশ 

পেয়েছে তার ধর্ম বিদ্বেষ। দেড শত বৎসর পৃবকার ফরাসি বিপ্রবে 

তার দৃষ্টান্ত দেখ! গেছে। সোভিয়েত রাশিয় প্রচলিত ধর্মতস্্ের বিরুদ্ধে 
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'বন্ধপরিকর। ল্প্রতি স্পেনেও এই ধর্ম হননের আগুন উদ্দীপ্ত; মেজিকোর 

বিজ্রোহ করে বারে বোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্ধত ।১৫ 

টাকা চিপ্সনী 
১. ধর্ম ও সমাজ, জর্জ ট্রমলন, পৃঃ ১৬। 

২. এ । পৃঃ ১২। 

৩. কার্ল মার্স। ভারত শাসন সংক্রান্ত ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স-এর 
পুরনো দলিল থেকে উদ্ধত। 

৪, কালাস্তর, ববীন্দ্রনাথ, পঃ ৩৬ । 

৫. মিজোবাম জাতীয় ফ্রণট সদশ্যর অস্থশত্্ জমা দিতে আসার সময় এই 

গানটি গাইতো।। 

৬. কালাম্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১০৯। 

*, কালাস্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬২। 

৮. শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮। 

শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২-৩। 

১*. কালাস্তব, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬৩ 
১১. এ । পৃঃ ৪১। 

১২. এ পঃ৬৮। 

১৩, ধ। পূঃ “ত। 

১৪. শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১-১১২। 

১৫. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩২৫ । 
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হীরেজ্জকুমার রায় 

ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রশ্ন ও রবীক্নাথ 
আমর! ভারতবাসী অত্যন্ত গবিত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে । আমরা বিশ্বের দরবারে 

রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ বলে বুক ফুলিয়ে দাভাই। কিছু কিছু মানুষ বেঁচে 

থাকেন তাদের কর্মে। আর সেই কর্ন সম্পদই উত্তর স্থরীদের কাছে আনে 

সম্মান, গৌরব ও প্রেরণা । ব্ববীন্দ্রনাথ আমাদের সচেতন অহঙ্কার | 

কিন্তু আজ এইক্ষণে রবীন্দ্রনাথকে নিযে আমাদের অহঙ্কারের পাশাপাশি 

এক ব্যর্তাবোধ ও আত্মগ্লানি প্রতি মুহূর্তে এই দেশবাসীকে দগ্ধ করছে। 

বিশ্বকবির ১১৫তম জন্ম বাধিক পালনের মুহূর্তে আমরা যখন তার আদর্শ, 
দেশবাসীর প্রতি অবিচল ভালবাসার কথা স্মরণ করছি, ঠিক তখনই এদেশের 

অধিবাসীবূপে আমরা অন্তরে সমধিক বিদ্ধ হচ্ছি । কিন্তু কেন? আমরা কেন 

রবীন্দ্রনাথের দেশের মাস্কুষ হয়ে তাকে স্মরণ করতে লজ্জাবোধ করি । আমরা, 

যারা কবির আদর্শকে হৃদয়ে উপলব্ধি করি, সমকালীন দেশীয় প্রেক্ষাপটে তার 

ভূমিকার বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করি, তাদের কাছে রবীন্দ্রআদর্শের 

অবমাননা! তথা লাঞ্ছনা অবশ্ঠই কশাঘাত করে থাকে । রবীন্দ্রকল্লিত “এই 

ভারতের মহামানবের সাগরতীরে” আজ উত্তাল-সংকটাপন্ন। তবুও একশ্রেণীর 

ভগু ববীন্দ্রভক্ত মান্য একই সঙ্গে ববীক্জরনাথের প্রশস্তি গেয়ে বেডাবেন আর 

তার আদর্শের এই নগ্র নিধাতন দেখেও না দেখার ভান করবেন। অতএব, 

ব্যর্থতা ও আত্মগ্লানি উপলব্ধি করার মানসিক অনুভূতি তাদের মধ্যে অনুপস্থিত 

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্পষ্টতই রবীন্দ্রআদর্শের তথা চিন্তাচেতনার 

পরিপন্থী এইসব মানুষ এই ব্যর্থতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে প্রমাণ করতে 

চাইবেন”-__যারা ববীন্ত্আদর্শ জলাঞ্ুলির কথা তুলছেন তারা কতটা মেকি, 
ভণ্ড কৃজ্বিম। 

সনাতন ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্য হল ভারতবর্ষের একা তথা এই দেশের 

বিভিন্ন ধর্ম ও মতাঁবলঘী মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহাদের মধ্যে 

বসবাসের বিষয়টা বিবিধের মাঝে মিলনের এই উজ্জল রূপ পৃথিবীর আর 
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কোনও দেশে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই ভারতবধকে মহামানবের 

সাগরতীর ব্ুপে কল্পনা করেছিলেন। এই দেশের এঁকফ্য ও জাতীয় সংহতির: 

কথা রবীন্দ্রনাথের কে ধ্বনিত হয়েছিল এমনভাবে--হে্থায় আর্ধ, হেথা অনার্য, 

হেথায় ভ্রাবিড চীন, শক হন দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ।--এই' 
দেহটি হল ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে দেশের জাতীয় ক্ষেত্রে, 

রাষ্ীয় ক্ষেতে মান্গষের মধ্যে একের সমগ্তা দেখা দিয়েছিল । এই সমস্যা প্রবল 

আকার নিয়ে আন্দোলনকে কণ্টকিত করেছিল, স্থষ্টি করেছিল প্রতিবন্ধকতা । 

আজ ভারতবর্ষ শ্বাধীন । স্বাধীনতা অজিত হয়েছে শত সহন্র বীর' 

শহীদের রক্তাক্ত পথে । ফলে সেই কণ্টকিত স্বাধীনতাকে চোখের মণির মত 

রক্ষা কঠিন ব্যাপার । আজ ন্বাধীনতাক্ষে বিপন্ন, দেশের এক্য বিনষ্ট করার 

সথগভীর চক্রান্ত এ রক্তাক্ত ম্বাধীনতার পাদমূলে আঘাত হানছে। দেশের 
বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথাচাভ! দিয়ে উঠেছে বিভিন্ন ভাষা- 

ভাষী ও ধর্মের মাম্থষের যধ্যেকার সম্প্রীতির সম্পর্কটিকে ছিন্ন করার মতলব 

আটছে সমাজ বিচ্ছিন্ন কিছু শক্তি। মুষ্টিমেয় শক্তির সদন্ত পদচারণা দেশকে 

বিপন্ন করে তুলছে। 

জাতীয় এঁক্য তথা ধর্ধনিরপেক্ষতার প্রশ্নটি যে রবীন্দ্র চিগ্তাচেতনার মধ্যে 

বিশেষ একটি স্থান পেয়েছিল তাপ প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের এ সম্পকিত প্রবন্ধগুলিতে 

পাওয়া যাবে । ১৩৩০ সালের অগ্রহাযুণে লেখা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাকে 

আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন £ “আমাদের রাষ্ট্রীয় এক্য সাধনার মুলে একট' 
মন্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সেকথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানিঃ 

সেইজন্তে সে দ্িকটাকে আমর! অগোচরে রেখে তার উপরে শ্বাজাত্যের যে 

জয়স্ততস্ত গড়ে তুলতে চাই তার মাল মশঙ্গাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে 
ইচ্ছ। করি। কাচা ভিতকে মাল-যশলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমত চাপ 

দিলেই সে তো! পাকা হয়ে ওঠে না, বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভাবে 

ভিতরে দুর্বলতা ভীবষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পডে। খেলাফতের ঠেকোঁ দেওয়। 

সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জল 
দৃষ্টান্ক১। 

ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ জীবন থেকে বিচ্ছির করে দেখতে চাননি । নিতাস্ত যুক্তি 

হীনভাবে ধর্মের করমানকে মেনে নেওয়া ধর্মের প্রতি চরম অবমাননার সমতুল্য 
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বলে তিনি মনে করতেন। এক স্বচ্ছ জীবনমুখী ধর্মনিরপেক্ষ মন নিয়ে কবি 
খন বলেন, ধর্ম যখন বলে “মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো” তখন কোনে 

তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাট] আমার কাছে 

মহাসমুপ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে “মুসলমানের” ডোওয়া অর 

গ্রহণ করবে না তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে, “কেন করব না২।, অন্তঙ্জ 

রবীজ্জনাথ বলছেন যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্ধের রাস্তায় মানব পরষ্পরে মিলে সমুদ্দির 

পথে চলতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের বাস্বীক আন্দোলন তথা স্বাধীনতা 

আন্দোলনে মান্ছষের চলার পথটি মন্গণ ছিল না-বুদ্ধির বাস্তায় করনের রাস্তায় 

সর্বদ! মান্গষের পরম্পর মিলন ঘটেনি । সমসাময়িক অবস্থা! উপলন্ধি করে ১৯২৩ 

সালে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সাম্প্রদাদিক ভেদাতেদ, দেশের এঁক্য ও স্বাধীনতাকে 

বিনষ্ট করার বিভেদকামী শক্তিগুলির সক্রিয় কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে 

মতামত রাখলেন । বাস্ভার মাঝখানে গেঁডে থাকা খটিশ্বরীর ষে উদ্ভব তান 

উপমা! টানলেন £ “পদের মধ্যে সদা আনাগেনার পথ সকল বরবমে খোলস 

রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখা খুঁটির বেড়া তৃলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও 
ও স্থায়ী করে তোলার সমস্থা, বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত 
হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চির বিচ্ছিন্ন হবার 

সমস্যা |, 

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এইসব শক্ত সমথ খুঁটির স্থবাদে দেশ ছি- 

খণ্ডিত করে এসেছে দেশের শ্বাধীনতা। দেশের মাটি খণ্ডিত হল, ভাগ হুল 

অবিভক্ত ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস। শ্বাধীনতার পরেও এই খুঁটিগুলিকে 

অপসারিত করা যায়নি। এই খু'টির দাপটে বর্তমান দেশের মানুষের এক্য 

সংহতি দেশের স্বাধীনতা বিপদের মুখোমুখি এসে ফ্াডিয়েছে। 

ভারতীয় সংবিধান ধমনিরপেক্ষতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্টিত। অতি 

প্রাচীন কাল থেকে ভারতে সব ধর্মাবলম্বীগনের নিজের ধর্মীচরণের অধিকার 

স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক ভারতেও কোন বাস্ট্ীয় ধর্ম নেই। 

সমস্ত ধর্ম সন্বন্ধেই ভারত সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহন করে একেবারে প্রথম 

দিকে অর্থাৎ ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার 

কথা ঘোষিত হয়নি । তবুও প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শ, বিভিন্ন মৌলিক 
অধিকারের শ্বীকৃতিতে ও অন্তান্য সংবিধানগত ধারা-উপধানা। এই স্ুরটি ধ্বনিত 
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সথয়েছে যে, ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট। ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ তার নীতিটি 

কখনই ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে রাখেনি । 

বর্তমানে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ক্রমশ প্রহলনে পরিণত হচ্ছে । আমাদের 

দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সর্বপন্ষ ধর্মীয়তাঁয় আন ধর্ম নিছক সাম্প্রদায়িকতার 

পর্যবসিত হয়েছে । এমন এক বিষাক্ত বাতাবরণের মধো এদেশের এক্য আজ 

সংকটাপন্ন । আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ কি অমোঘ সত্য কথাটাই 

না লিখে রেখেছেন তার “দমস্যা” প্রবন্ধে হিন্দুমুসলমানের মধ্যেকার সমস্ত 

আলোচন| করতে গিয়ে £ “হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় ধেযু মুসলমানও 

তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্ষের বাহিরে উভয়ের জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট 

থাকে। এই কারণে এর! নিজ নিজ ধর্ম ঘ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্ত 

সকলকে ষথাসভভব দুরে ঠেকিয়ে রাখে । এই যে দূরত্বের ভেদ এর! নিজেদের 
চারিদিকে অত্যন্ত মজবৃত করে গেঁথে রেখেছে, এতে কবে সকল মানুষের সঙ্গে 
সত্যষোগে মন্ুযত্থের ষে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে ।৩ 

অথচ আমরা! কোন দিক থেকে কম নই। অন্তান্ত সমস্ত রকম পরিচয় 

নিয়েও আমরা পেশা, শ্রেণী কিংবা বুদ্ধিগত পরিচয় সম্বল করে সত্যযোগে 

মন্থব্যত্থের প্রসারে বিরাট আকারে নিয়োজিত করতে পারি। তাতে অন্তত 

আর কিছু না হোক, এঁক্যের সমস্ক। অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। কোন কোন 

ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত দুর্ণভ নয়। কিন্ত সামশ্রিকভাবে আমাদের কর্ণধাররা 

শ্রেণীদ্বার্থে সে পথে আমাদেরকে বড় হতে দেয় না। ধর্সের মুখোশ পরিন্নে 
আযাদের বিবেক বোধকে ভোতা করে রেখেছে । এমন কি ধমের জিগিরে 

সর্বদ পারস্পরিক সংকীর্নতা বঙ্জার রেখে চলেছে যাতে আমরা কিছুতেই সেই 

ধর্মীয় কুসংস্কার আর বিভেদের গণ্ডী ছাড়তে নাপারি। উগ্রজাতীতাবাদ 

ও মেকি দেশপ্রেমের প্রবাহে গ। ভাপিয়ে নিজেদেরকে দেশের প্রকৃত মানুষ বলে 

জাহির করার অপচেষ্টা নগ্রভাবে ফুটে ওঠে। তাদের উদ্দেস্তে রবীন্জরনাথের 

স্বিধাহীন কঃ “আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, 

মানুষকে মানুষ বলেই শ্রন্ধা করে, যার তার সেবা! করতে উৎসাহ পায় না, 

চীৎকার করে মা বলে, দেবী বলে মন্ত্র পড়ে, যাদের কেবল সন্মোহনের দরকার 

হ্য়ু, তাদের সেই ভালবাস! দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি ।, 

অতীতের ক্যানভাস লক্ষ্য করলে আমরা দেখি এদেশীয় ধনী ব্যক্িদের 
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স্ব 

সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষের শাসক-শোষক ইংরেজ-এর সংঘাত 
ধনিক শ্রেণীর একচেটিয় ব্যবসার অধিকারকে কেন্দ্র করে। 
বিদেশে পাঠানে! বন্ধ করার স্লোগানে সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল সেই সময়ের 
নিপীড়িত, বঞ্চিত কৃষক ও শ্রমজীবী মান্থষদের | হঠাৎ দেশপ্রেমের জোয়ারে 
মাতৃভূমির কল্যাণ কামনায়, চাপে পডে তারা যোগ দেয় তৎকালীন ভারতীয় 
বুজোয়াদের নিজ স্বার্থবাহিত এ আন্দোলনে । জাতিগত বঞ্চনার বিরুদ্ধে 
মানুষের এ এঁক্যবদ্ধ আন্নালনে অভ্তরায় স্থঙিকরল ধর্মীয় সংকীর্নতা। ভারত- 

বধের সেই সময়ের ধরায় চেহারাট] কেমন ছিল? ধর্মের আচ্ছাদনটাকে ধীরে 

ধীরে খুলে ফেলে ভারতীয় মানুষ তখন ধর্মীয় অনৈক্যতা ঘুচিয়ে আনবার চেষ্টা 
করছিল। সাধারণ মানুষ সংহত হচ্ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্য দিয়েই। 

স্থফীবাদ, সহজিয়া বাউল ও চৈতন্তের ভক্তিলীলাব প্রবাহে মান্য নিমণল 

আপন্দে অবগাহন করছিল । যে বছর রাজধানী স্থানাস্তরু হল, ১৯১১ সালের 

জনগণনায় দেখা গেল হিন্দুমুসলমানের সংখ্যা সমান । অথচ হিন্দুব্রিভাই- 
ভালিজম-এর মধ্য দিয়ে ধম” ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত করে দেওয়া হল। ১৯৯৮-. 

এর হিন্দু-মুসলমান সাশ্্রদায়িক দাঙ্গার ফলে জাতীয় তথা ধর্মীয় সংহতি_ ত 

বিপন্ন হয়েছিলই, তার চেয়েও বড কথা, বাংলাদেশের মুক্তিকামী ম মানুষের 
জাতায় সংগ্রাম লক্ষা্রষ্ট হয়ে পডেছিল.। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনগুলিও এ থেকে 

বাদ পডেনি | মুক্তি আন্দোলনের এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বিভ্রোহী 
কবি লেখনী চালনা করলোন,। 

এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন ভারতবর্ষের সমস্ত মনীষী ও নেতৃবৃন্দ বুঝে 

কিংব। ন1 বুঝে মুখে কুলুপ এটে বসে আছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্ররুত 

জাতীয়তাবাদের স্বন্ধপ অগ্ধ্যান করার চেষ্টা করছেন--উপলন্ধি কত্পলেন শোষক 

ও শোধিতের বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিত । আর তাই ইংরেজের সান্িধ্যে ও দাক্ষিণ্যে 
ধনী হয়ে ওঠা নবোদিত সম্প্রদায়ের মান্ষয প্রিন্স ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশের সন্তান 

ব্রবীন্দ্রনাথ দুর্বল জাতির ওপর শোধনের কথা বললেন। “লোকহিত, প্রবন্ধে 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ তাই ধনের বৈষম্য লইয়। যখন সমাজে পার্থক্য 

ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা! করে না, অথচ সেই 
পাথক্যটা! যখন বিপদজনক হইয়া! ওঠে তখন বিপদটাকে কোনমতে ঠেকো দিয়া 

ঠেকাইয়] রাখিতে চায় |৪ 
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আত্তর্জাতিকতাবাদের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন ষে, 
শোধিত ও বঞ্চিত মানুষের এঁক্যবন্ধ হওয়ার যে সংগ্রাম তার মূলে কুঠারাঘাত 
করছে ইম্পিরিয়ালিজম। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতিই এইসব মানযেক 
এক্য লোপ করছে আর তার হাত থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিনিয়ে 
নেয়ার লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলেছে একথ! রবীন্দ্রনাথ ছ্যর্থহীন ভাষায় 
ঘোষণা করেছেন £ এঁক্যতত্ব সম্পর্কে আমার কথা৷ তুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। 
একাকার হওয়া, এক হওয়া নয়। যারা হ্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। 

পৃথিবীভে যারা পরজাতির ম্বাতন্ত্র লোপ করে, তাকাই সর্বজাড়ির এঁক্য 

লোপ করে। ইমপিরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের এক্যণীতি। গিলে 

থাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। মাঙষ যেখানে ন্বভম্্র সেখানে 

তার স্বাতন্ত্র্য ্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য এক্য 
পাওয়া যাত়। সেিনকার মহাযুদ্ধের পর যুরোপ যখন শাস্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে 

উঠল, তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতঙ্তর্যের পাবি 

প্রবল হয়ে উঠেছে । যদি আজ নবধুগের আরস্ত হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে 

অতিকায় এশ্বর্ফ, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘ বন্ধনের সমস্ত অনিশ্চয়তা টুকবো 
টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাস্থ্যের উপর সত্/ক্গার এঁক্যের 

প্রতিষ্ঠা হবে | 

আজ ভারতে ধমীয় সংকীর্ণভায়, পৃথক রাজ্যের দাবিতে মানুষে মানুষে 

বিভেদ স্যি হয়েছে । কতকগুলি সংবেদনশীল বিয়যুকে আপন স্বার্থসিছির 

জন্য ব্যবহার করে এদেশে এক স্থায়ী অশান্তির আগুন জালিয়ে বাথতে সচেষ্ট 

কিছু বিদেশী শক্তি। এর আগেও আমরা দেখেছি আলিগড, মোরাদাবাদ 

প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক সান্প্রধারিক দাঙ্গা নিরীহ জনজীবনের কম ক্ষতি করেনি। 

সম্প্রতি পৃথক রাজ্যের দাবিতে বেশ কিছু জঙ্গী আন্দোলনে মদত দিচ্ছে। 

বিক্ষোভ, বিদ্রোহ দান! বাধছে মুষ্টিমেয় এ শক্তির বিরুদ্ধে । বিদেশী শক্তিকে 
এ ব্যাপারে তীর প্লেষাত্মক ভঙ্গিতে কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে? 

প্রবন্ধে বললেন £ শ্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমর ছুঃসহ্রূপে পাকা 

করে বাখব সেইটেই ধর্ম, বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোন কারণ্ইে কোনমতেই 

নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধমণ। আত্মপক্ষে দুর্বলতাকে স্থষ্টি করব 

ধর্মের নামে। বিরুদ্ধে পক্ষে সেই তূর্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অনা 
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বলব।৬ রবীন্দ্রনাথ এখানে কশাঘাত করেছেন তীক্ষভাবে। বিদেশী মদত- 

পু দেশীয় শাসক ধর্যের নামে বিভেদ স্তর করে রেখেছে আপন স্থার্থসিদ্ধির 

অজুহাতে । ১৯৩১ সালে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ “ষে দেশে 

প্রধানত ধর্মের মিলেই মান্গষকে মেলায়, অন্ত কোন বাঁধনে তাকে বাধতে 

পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে বিভেদ হষ্টি কৰে 

সেটি সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ । মানুষ বলেই মান্গষের ষে মৃল্য 

সেইটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে শ্বীকার করাই প্ররুত ধর্মনুদ্ধি। যে দেশে ধর্সই 

সেই বুদ্ধিকে পীন্ডিত করে বাষ্ট্রে স্ার্থবুদ্ধি কি দেশকে বাচাতে পারে ?, 

আজ ভারতবর্ষে ধধকে জাতির ব্রীডনক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 

যেকোন রকম আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্ধদ্ধ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার 

জন্য ধমর্নিরপেক্ষতার এক হীন জঘন্ত খোলসের নিচে নিজেদের নগ্ন সত্য 

প্রকাশ হয়ে পাডছে। “যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শানম্ের বিধানও 

তাহাই একথা জোর করিয়া বলিতে পাবি না? 

ধর শাম করে মানব বিরোধী কাজকম? শাস্বকারদের ব্যাখ্যা, বিশ্গেষণ- 

গুলিকে ভুল উপস্থাপন! ৪ সিদ্ধান্ত করে কিছু সনাতনপন্থী মানুষ বলছে, প্রকৃত 

ধর্ম এটাই । তাতে ধর্ষের উৎকৃষ্ট তত্বকথাও মানুষের সামনে গুলিয়ে যাচ্ছে। 

নিয়শ্রেণীর মানুষ যেহেতু দ্বিধাহীন চিত্তে ধর্ম মেনে চলে, তাই সর্বাপেক্ষা বেশি 
শোষিত হয়ে থাকে তারাই । ছু'বেলা ছু'মুঠো খেতে পেলেও ধর্মের কুসংস্কার 

গুলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ন1। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য সমাজ" প্রবন্ধে 

মহম্মদ সম্পর্কে বলেছিলেন £ অর্তলোকে দবর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার 

করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্ল বাধাইয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্যে ছিল না। 

সেই সময় আরব সমাজে যে উচ্ূঙ্খলতা৷ ছিল তাহাই ষথাসম্তভব সংযত করিতে 
তিনি মনোনিবেশ করেন 1***একজন মহাপুরুষ প্রাচীন প্রথার খোলস ভাঙ্গিয়া 

যে নতুন সংস্কা্ আনয়ন করবেন তাহাই আবার দেখিতে দেখিতে শক্ত হুইয় 

উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হইয়া নিজের যত্বে নিজের 
উপযোগী খাঘ্য সংগ্রহ আমাদের ছারা আর হইয়] উঠেন! । মহম্মদ প্রাচীন 

আরব কুপ্রথা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া তাহাদিগকে সেখানে দা করা ইলেন-_- 
তাহার! সেখানেই দ্রাড়াইল আর নডিল না।৮ 

সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মপ্রবণ। পুরনো 
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ধর্মীয় ধ্যানধরণা, কুপ্রথাগ্ুলিকে আকডে বাথ! ধমের নামে চলে আসছে। 

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন £ “দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধত হিন্দুর 
আচাবে হিন্দুদের পদে পদে বাধাগ্রস্থ করেছে সেই অন্ধতাই ধুতি চাদর ত্যাগ 

করে লু্ধি ও ফেজ পরবে মুনলমানেরা ঘরে মোল্লার অন্ন যোগাচ্ছে। একি 

মাটির গুণ? এই রোগে বিষে ভরা বর্বরতার হাওয়া! এদেশে আর কতদিন 

চলবে? 

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জীবনের ট্রাজেভিটা! উপলব্ধি করে চড়া স্থরে প্রশ্ন 

রেখেছিলেন £ “যখন দেশকে মা বলে আমরা গল! ছেড়ে ডাকি, তখন মুখে যাই 

বলি যনে মনেজানি, সে মা, গুটিকষেক আছুবে ছেলের মা। এই করেই 

কি আমরা বাচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম 
পরিস্ত্রাণ ? 

তাই যারা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার মূলে পদাঘাত করে সদস্তে বলে চলেছে 

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাস্তবে রূপাযিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই, তারা 

শ্রেণীগত স্বার্থেই এদেশে তাদের রাজত্ব ও ধমীয় কুসংস্কারগু"লাকে আকড়ে 

রাখতে চাইছে । এই হুল তাদের নীতি। দেশের মানুষ ধমেরি ধ্বজা ধবে 

যাতে কোনদিন না এক্যবদ্ধ হতে পারে, ধমণনিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে আজকের 
প্রজশ্ম যাতে বড না হয়ে উঠতে পারে তার নিরস্তর প্রচেষ্টা ভারতবধে প্রতিদিন 

মানুষকে ধীঁয় বিরোধের সামনে ঠেলে দিচ্ছে । আর এই সবকিছুকে নীতিহীন 

রাজনীতি ও মেকি দেশপ্রেমের মোডকে পুরিয়া তৈরি করে সাধারণ মানুষের 
হাতে তুলে দিচ্ছে। আজকের জাতীয় সংহতি তথা ধর্মনিরপেক্ষতার। সংকট 
মোচনেও তাই রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধি ও প্রতীতিবোধ কি ভারতীয়রা 

অস্বীকার করতে পারে ?.-আমার দেশবাশীর প্রতি আমার বাণী এই-- 

ভাবোচ্ছ্বাসে তোমাদের সকল শক্তি নই হতে দিও না, তাহাকে কার্ধে পরিণত 

করো । বন্দেমাতরম” যথেষ্ট হইয়াছে । এখন '“বন্দেমাতরম্নএর স্থানে 
বন্দেত্রাতরম্ বলে।, 

সূত্র নির্দেশ 

১. সমন্তা, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবাধিকী সংস্করণ, ১৩শ থণ্ড, পৃঃ ৩১১ | 
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টি ছি 

০ 

সমস্যা, ববীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবাধিকী সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩। 

এ। 

লোকহিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্্রচনাবলী, পশ্চিমবল সরকার প্রকাশিত 

সংস্করণ। 

কালাস্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । এ । 

বাতায়নিকের পত্রে / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ । 

সমুদ্রযাজ্রা, এ। 

প্রাচ্য সমাজ। এ । 
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অনুশীল। দাশগুপ্ত 

নারীর অধিকার ও মুক্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ 

'নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাই দ্দিবে অধিকার? ?__-সারাজীবন 

ব্যাপী রবীন্দ্রনাথকে এই প্রশ্ন ভাবিয়েছে । এমনই পবিহাস যে, আজও বিশ্বের 

ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গণতন্ত্প্রিয়, শ্বাধীনতাকামী মাচষের কাছে, 

সংগ্রামী মানুষের কাছে--এ এক বিরাট প্রশ্ন । বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার 

ষে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র স্থষ্টিচিত্ত। মানবিকতাবোধ থেকে সঞ্লাত ও সামাজিক 

জাযিত্ববোধ থেকেই শৈল্পিকরপ নিয়ে গডে উঠেছে, কোন রাজনৈতিক মতামত 

প্রকাশ বা রাজনৈতিক আদর্শবাদীর তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। 
ঠাকুর বাড়ির এশ্বব ৪ আভিজাত্যের আভিনায় বড রে ঠা রবীন্দ্রনাথ 

হদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন পরার আড়ালে নারীজীবনের মমষাতনা, এখানে 

উল্লেখনীয় যে, তৎকালীন সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ঠাকুর বাড়ির মেয়েবা 

তুলনামূলকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিভ্য-সস্কৃতি চর্চার স্থযোগ পেয়েছেন অনেক 

বেশি, ফলতত ঠাকুরবাঁটির মেয়েরাই সবদিক থেকে অগ্রসর ছিলেন। তথাপি 

রবীন্দ্রনাথ কিশোর কাল থেকেই মেয়েদের যতটুকু শোষণ নিপীড়নের দিকটাকে 
এবং তাদের পর্দার আড়ালে রাখার প্রবণতাকে লক্ষ্য করেছেন, তাতেই তিনি 

ব্যথিত হয়েছেন। নারীজীবনের প্রতি অবহ্লো তাঁকে পীড়িত করেছে। 

চার দেয়ালের ভেতরে নারীজীবনের এমন দুঃসহ অবস্থ। দেখে রবীন্দ্রনাথ 

বললেন £ নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি / ব্যাকুল ছুটে যাই ছুয়ার 
থুলি। / অমনি চারিধারে নয়ন উকি মারে, / শাসন ছুটে আসে বটিক৷ 

ুলি।+ 
রবীন্দ্রনাথ দেশের বা সমাজের এমনকি বিশ্বের সংকটময় অবস্থায় নিদ্বিধাস়্ 

কলম ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবভাবাদের পৃজারী। মানবজাতি যেখানে 
লাঞ্িত, উৎপীভিত হয়েছে সেখানেই তার কলম বা ক সচেতনতার উজ্দ্ল 

চু 



স্বাক্ষর বছন করেছে। মানবজাতি বলতে তো! পুরুষ-মহিলা ছুইই | সমাজের 

অর্ধেক সংখ্যক মানুষ হল নারীজাতি। তাই নারীজাতি যদি অবহেলিত, 

অবজ্ঞাত, নিগীডিত, লাঞ্চিত হয়, তবে সামাজিক মুক্তি আসবে কিভাবে ? দেশ 

অগ্রগতির পথেই ব। এগোবে কি কৰে? তাই তার আহবান £ এসো ছেড়ে, 

এসো সবী কুহ্থয় শয়ন / বাঁজুক কঠিন মাটি চরণের তলে ।২ 

পৃথিবীর মানবঙ্গাতির অর্ধেক সংখ্যক হলো! নারীজাতি--তাই নারী- 

জাতিকে অপমান, উতৎ্পীডন, সংস্কারে নিমজ্জিত করে বাখলে, পণ্য হিসেবে 

ব্যবহার করলে, দাঁসীসম ব্যবস্থার করলে কি করে দেশের উন্নয়নমূলক চিন্তা, 

প্রগতির চিন্ত।, দাসত্ব মোচনের চিন্তা বাস্তবারিত হবে? ম্বাদেশিকতা তো৷ 

অলীক কল্পনামাত্র । এধরনের চিস্তাভাবনার ক্ষেত্রে বাস্তব যুক্তিবোধ 

কোথায়? এই ক্ষর়িফু। সমাজকাঠায়োর বলি “বারাজনা?ও কবির সহানুভূতি 

কেডে নিয়েছে । কবি বারাঙ্গনার জীবন যন্ত্রণীব কথা ভেবে ব্যথাতুর হয়ে 

বললেন £ উর্ধপানে চেয়ে দেবি, আ্বলিত বসন! / লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাদে 

বারাঙ্গনা ।৩ 

রবীক্রনাথ এই সার সত্যটুকু সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন যে, কখনই নারী- 

জাতিকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয়। ন্বদেশ চিন্তার 

ক্ষোত্রেও এটা! এক প্রকার অসম্ভব ও অস্থস্থ চিন্তাভাবনা । তিনি 'ঘুরোপ 

প্রবানীর পত্র'”তে লিখলেন £ “সমাজের অদ্দেক মানুষকে পশ্ত করে ফেলা যদি 

ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার কর, তাহলে তার দনের অপমান করা হয়। 

মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা স্ব ও উন্নতি থেকে 

বঞ্িত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। সামাজিক কুসংস্কারের 

বলি নারীজীবনের পর্দানসীন, শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথ তার 'ছেলে- 

বেলার মধ্যে তৃলে ধরেছেন £ আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। - 

মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা তিল দরজাবন্ধ পালকির ইাপ ধরানো অন্ধকার, 

গাড়ি চডতে ছিল ভাগী লজ্জা । ঘদুর যেমন তাদের দরুজ' বন্ধ তেমনি বাইরে 

বেরোবার পালকিতেও 8 

দেশের অধিকসংখ্যক মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এবং উশ্বরের 

নামে কুসংস্কারের পাহাড গডে তুলে নাবীজাতিকে সেই অন্ধকার গহ্হরে ঠেলে 

দিয়ে পুরুষ জাতি সমাজে পরিবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত সদ! সচেষ্ট, 

২৮১ 



নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহিরের প্রতি সে কি উদগ্র আকাঙ্ষা ! মেয়েদের সামনে 

অন্ধকারের এক কঠিন প্রাচীর খিরে রাখা হয়েছে যুগ যুগ ধরে ঘরকল্ার কাজ, 

স্বামী-পুত্রের সেবা-দাসীসম জীবন-ষাপন--এই তো তাদের সম্বল। শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজের তো এটাই বীতি। ধর্মান্ধ, ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্কিদের মধ্যে 

কেউ কেউ ভভ্্রতাও আভিজাত্যের খোলসে ঢাক! অথবা একটু নরম হ্বদয়বান 
ব্যক্তির] মেয়েদের এমন দশার প্রতি অন্ুকম্পা দেখিয়ে থাকেন । আবার কেউ 

কেউ হয়তো! মেয়েদের “সতী', “দেবী” এভাবে ভাবতে চেষ্টা করেন। বড 

হাশ্যাম্পদ হলে! মেয়েদেরকে রক্ত-মাংসের মান্গষের যতো অধিকারে, ব্যক্তিত্ব, 

মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে নারাজ । 

অথচ রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে মেয়েদের ছুর্দশাময় অবস্থা! থেকে মুক্তির 

অনুসন্ধান করেছেন । তীর চিস্তাভাবনার জগতে তো নারীজাতি স্বেহ-প্রেম- 

ভালবাসার মূর্ত প্রতীক, জীবনদায়িনী ও প্রেরণাদায়িনী শক্তি । তাই তার 

কাবাজগতে নারী প্রেরণাদায়িনী মানসমৃতি এবং কাব্যলক্জ্রীও বটে। রবীন্দ্রনাথ 
নাবীজাতির জন্য তৃলে রাখলেন “শ্রেষ্টগান” ও “সিংহাসন, ষার গতিবেগ “নদীর 
মতো+, তিনি বললেন £ তোমার নাহি শীত বসন্ত, জর কি যৌবন, / সর্ব খত 
সর্কালে তোমার সিংহাসন / “নদীর মতো এসেছিলে গিরিসিঘর হতে, 

নদীর মতো! সাগর পানে চল অবাধ শোতে ।? / কত যে ফুল কত আকুল 

মুক্ল খসে পড়ে- / সর্বশেষেবু শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে ।৫ 

মনে রাখা দরকাৰ সামস্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক 

কাঠামোতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান । অথুচ তিনি সার্থক শিল্পীর সামাজিক 

দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, সেই সঙ্গে মিশে আছে বিশ্বমানবতাবোধ, 

কিন্ত সামাজিক রীতি নীতি অন্ধায়ীই কতগুলো সীমারেখা টানা অছে। সেই 

সীমারেখা অতিক্রম করে এই যন্ত্রণাবিদ্ধ অবস্ক| থেকে মুক্তির জন্য নানাদিকে 

মুখ ফিরিয়েছেন, দৃষ্িও প্রসারিত বরেখেছেন। তথাপি কোন সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব 

হয়নি, তবে মুক্তির পথ ছিসেবে একটা শ্রেষ্ঠ পথ অনুসন্ধান করে বেৰিয়েছেন, 

যখন আর নারীজী বনের যন্ত্রণীকাতর দিকটা আর সহ্থ করতে পারেনর্নি তখন 

এমনভাবে তাকে 'নিষ্কৃতি' দিয়েছেন যা! আজকের প্রগতিশীল পাঠক ও 

সাধারণ মানুষকে বিন্মিত করে। 

নারীর জীবন পুরুষের সেব! করার জন্ত । পুরুষের হৃখের জন্য, আনন্দের 

খসে 



জন্ত-_সে নারী স্ত্রীককন্তা-ভগিনী অথবা যে-কেউই হুন না কেন। পুরুষ তাক, 

আভিজাত্য-কৌলীন্তের গর্বে নিজের কন্তার জীবনটাকেও বিডশ্বিত করতে 

পশ্চাদপদ নয়--একি নিষ্ঠুর পিতৃত্ব ! পিতা কৌলীন্তের ও অর্থের জোরে 
বালিকা কন্তা মঞ্ুলিকাকে তার থেকে পাঁচগুণ বয়সে বড যে তার সঙ্গে বিয়ে 

দিতে প্রস্বত কিন্ত মায়ের মন উতলা হয়ে ওঠে £ “মা কেদে কর মঞ্জুলি মোর। / 
এ তো কচি মেয়ে। / তারই সঙ্গে বিয়ে দেবে। / বয়সে পাচগুণো সে বড। 
মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, পিতার সেবা-বত্ব, পিতার ঘর সামলানো, 

মায়ের মত রান্না করে বাবাকে খাওয়ানো- এটাই যেন তার জীবন-_ঘরের চার 

দেয়ালে চাপা দুঃখের ভার নিয়ে যখন মঞ্জুলিকা দিনাতিপাত করছে, পিতা 
তখন প্রস্তুত হচ্ছেন দ্বিতীয়বার দার পবিগ্রহ করার জন্য । ব্রবীন্দ্রনাথ তখন 

সামাজিক-পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে মঞ্ুলিকাকে পুলিনের সঙ্গে ফরাকাবাদ 

পাঠিয়ে নিষ্কৃতি দিলেন £ 'পুলিন তাকে বিদ্ষে করে / গেছে দৌহে 
ফরাক্কাবাদ চলে।' 

কিন্ত নিক্তি পায়নি মঞ্জুলিকার মত-_-তেমন মেয়ের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, যুগ 

যুগ ধরে কত লক্ষ লক্ষ মেষেব জীবন বদ্ধ ঘরের চাকার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নীরবে 

চিরতরে চলে গেছে, বয়ে গেছে শুধু দীর্ঘশ্বাস জল-বায়ুর সঙ্গে মিশে । এরকম 

একটি নির্মম নিঠুর সমাজ কাঠামোতে অবস্থান করে বিশ্বকবির পক্ষে দায়িত্বের 
সঙ্গে মগ্ুলিকাকে জীবন মুক্তির আস্বাদ দিতে পারা অবশ্যই তার সাহসিক 

পদক্ষেপ । “মুক্তি”, ফাকি", মায়ের সম্মান”, “কালোমেয়ে”, “ছিন্নপত্র” প্রভাতি 

কবিতাতে ফুটে উঠেছে নারীর অসহান্ন জীবনের অন্তর্েদনা, কালোমেয়ে 

নন্দরানী “এখানেতে বসে থাকে একা / শুকনো নর্দীর ঘাটে যেন / বিনা কাজে 

নৌকেখানি ঠেকা'। এই নিষ্ুর সমাসব্যবস্থার বলি অজন্র কালোমেয়ের 
অত্তর্বেদন1] যেন কবিরও হৃদয় বেদনা, তার লেখনী এমন নির্মম সামাজিক ব্রীতির: 

বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। 

৮২ 

বাঙালীসমাজে বৈধব্য জীবন মেয়েদের জীবনে এক ভয়ানক অভিশাপ । 

কত সহস্র বালিকাকে কৌলীন্ত, বিত্ত এবং "'আইবুড়ো নাম ঘোচাবার দায় 

থেকে মুক্তির জন্ভ পিতা-মাতা হয়তে। বৃদ্ধ পাত্রের হাতেই কন্ঠাদান করলেন । 
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বিবাহিত জীবনের অল্লদিনের মধ্যেই হয়তো! ত্বামীটিকে পৃথিবীর মায়! কাটাতে 

হল। বালিকাটির জীবন থেকে যৌবন, বসস্ত অকালেই বিদায় নিল£ “বে 

ফুল না ফুটিতে / ঝরিছে ধরনীতে / যে নদী মরুপথে চাত্াালে! ধার'--এই 

তো হলো মেয়েটির জীবন। বালিকা! বিধবাকে আমরণ ছুঃখের জীবন নিয়ে 

কালাতিপাত করতে হল সকলের অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্রী হয়ে। “ঘাটের 

কথা” গল্পে সন্্যাসীর স্ত্রী কুন্থমের বঞ্চিত শোষিত জীবনের দীর্ঘশ্বাস ছভিষে 

রয়েছে সমগ্র গল্পটির মধ্যে। বিধবা কুস্থম তার জীবনের মূক্তি খুঁজে পেল 
আত্ম্বিসর্জনের মধো। চতুষ্পার্থের কোথাও ভার অধিকার খুজে পেলনা, 

মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মুক্তির স্বাধীনতা লাভ করল । “জীবিত ও মবত' গপ্পের জেছ্র 

কাঙালিনী কাদশ্বিনী খুঁজে বেডাল সারাজীবন ধরে একটু অপত্য স্নেহের 
মর্ধাদা, কিন্ত তার অন্তরের ব্যথা বোকার মত বিশ্বে যেন কেউ নেই, কোথাও 

তান যর্যাদ। নেই, তাক 'মরিয়া প্রমাণ করিতে হইনস যে মরে নাই।। 

সামস্ততান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের লেখাপড! শেখাবার দায়িত্ব পরিবার বা সমাজ 

কারুরই ছিলনা । প্রায় সব মেয়েই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, বোঝানো 

হতো “লেখাপডা ছেলেদের জন্য” । প্রচলিত কথা হুল বুদ্ধিও ছেলেদেরই বেশি । 

মেয়েরা লেখাপডা করলে স*লাবের অমঙ্গল হয়। মেয়েব্রা অকালে বিধবা হয়। 

রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথ। রদ করঙ্গেন, বিদ্যাসাগর বালা বিবাহ বন্ধ ও 

বিধবা বিবাহের পক্ষে স-গ্রাঁঘ করলেন, রবীন্দ্রনাথ তার শট প্রাচূর্ষের মধ্যে তুলে 

ধরলেন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে মেয়েপ্রা কতভাবে নিপীভিত হয়, তার অস্ত- 

জালাকে, অন্তর্েদনাকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন আন্তপ্রিকভাবে। 

তাই নানাভাবে নারীজাতিকে মুক্তির দ্বাদ পাইয়ে দেয়ার জন্য তীর 
আস্তরিক আকুতি। 

'খাতা” গল্পের বালিক। উমার লেখা-পছার একান্ত আগ্রংকে তার নিষ্ঠুর 

স্বামীটি ঠাট্টা করেই উডিয়ে দিল, লেখা-পড়া শেবার আগ্রহ তার শুধু ব্যাথার 

কাটা হয়েই বিধে থাকল, সমাজ বা স্বামী কাকুরই মূল্য দেবার দায় নেই। 

“দেনাপাওনা” গল্পে নিরুপযার অকালে পৃথিবী থেকে সরে যাওয়ার মধ্যে অধি- 

কার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বা ব্যক্তিত্বের ক্ষুরণও তেমন স্পষ্ট নয়, এ যেন মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়ে চিরশাস্তির একাস্ত কামনা । পণের বলি নিরুপমার সামাঞ্জিক 

রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত সামাজিক প্রস্ততি নেই, ছুঃখ-ন্ত্রণার এবং 
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অপমানের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেই সচে্ । ত্যাগ" গল্পে কুস্থম যখন 

ব্যক্তি-ম্বাতস্্যে মাথা তুলে দাডাতে চেয়েছে তখনই সমাজ তাকে পেছনের দিকে 
ঠেলে দ্বিতে চেয়েছে । হেমন্তের পায়ে পড়ে সে নিষ্কৃতি চেয়েছে । বৈধব্য এবং 

কৌলীন্তের অভাবে তাকে যে অপমানের বোঝা বইতে হয়েছে তার ব্যক্তিত্ব তাকে 

সেইখান থেকে মুক্তি দেয়নি। অন্ুকম্পার পাত্রী হিসেবে উদ্ধার করেছে, কিন্ত 

লেখকের সহানুভূতি যে কুম্থমের দ্রিকেই এবং এমন পরিণতিতে তিনি যে 

ব্যথিত তাও স্পঞ্। 

'কঙ্কাল' গল্পে কল্যাণীর প্রেমই কল্যাণীকে পৃথিবীর মায়া কাটাতে বাধ্য 

করল। যাও তার বাঁচবার আকাঙ্খা কিঞ্ত এই সমাজ বা তার প্রেমিক কেউ 

ত'কে ধাচবার অধধকার দেবেনা, তাই সে নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিল। এই 

অধিকার-বঞ্চিত নারীলমাক্ষ রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে গভীবরভাবে--এখানেই 

রবীক্ত্রমাথ অনন্য । এই সময়সীমার মধ্যে ব্রবীন্দ্রনাথের স্স্টি নারীর সংসার 

সমাজের ফাতাকলে গুমরে গুমরে মরেছে, পরে মৃত্যুর মধ্যে মুক্তির স্বাদ খুঁজেছে। 

তারপরেই বখীন্দ্রনাথের চিত্রিত নারীর রূপ হল,$ “একদিন / ঘরপোষা নিজীব 

মেয়ে / অন্ধকার কোণ থেকে / বেরি এল ঘোমট! খস! নারী ॥” 

এই ঘোমটা খসে পডা নারী আপন ব্যক্তিত্বে মাথা তুলে দীড়াল। অচ- 

লায়তন সমাজের হাতের পুতুল শুধু সে নয়-_-এই বোধ জাগরিত হল। এই যুগ 

বলাকা-পলাতকা-সবুজ-পক্্বের যুগ। এরপব ব্ববীন্দ্রনাথের গল্প রচনার দ্বিতীয়পর্ব 

গুরু । এই পরে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নারী যেন আন্তে আস্তে ঘোমট। সরাতে 

চেষ্টা করছে। কখনও সফল কখন ও বিফল-_এমনি এক অবস্থা, তবে আত্ম- 

প্রকাশের প্রতি একান্ত আকৃতি, সেটা লক্ষ্য কবা ষায়। সংসার সমাজ সংস্কার- 

এর কঠিন বেডা টপকাতে গিয়ে হয়তো তখন হোচট খাচ্ছে পদে পদে। 

এগোবার মতো সঠিক নিশানা তারা পাননি । 

ছিতীয় পবের ছোট গল্পে নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জীবন 

জিজ্ঞাসা ধ্বণিত হল। 'মানভঞ্জন” গল্পে গিরিবালার প্রতিবাদী ভূমিকা ও 

সচেতনতা উল্লেখযোগ্য । তার প্রতিবাদ জানাবার মতো! পথও গোপীনাথের 

কাছে রুদ্ধ। 'নষ্টনীড'-এ একদিকে রয়েছে চারুর অমলের প্রতি মানসিক হূর্বলতা! 

এবং তাকে ধরে কীখতে ন। পারার যন্ত্রণা, অপরদিকে রয়েছে ভূপতিকে প্রবঞ্চন। 

করার যন্ত্রণা" _এই ছুটি যন্ত্রণায় চারুর হুদয় ক্ষত-বিক্ষত ও সংশয়্াকূল। 
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তৃতীয়পর্বে সেই সংশত্ব উত্তীর্ণ হওয়! সম্ভব হয়েছে । 'ন্ত্ীর পত্রে মণালের 

গুহত্যাগের মধ্যে ষে ছুঃসাহসিক পদক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে তা নারীজাতির অব- 

মাপনার বিরুদ্ধে, অসহায় বিন্দুকে পাগল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কর্তবা সম্পন্ন 

হল, মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনি মিশি খেলা হল। মৃণাল হৃদয়ঙগম করল অনহা 

বিন্দুর অবস্থা। তারপর মুখাল বিদ্রোহিশী হয়ে সংসার ত্যাগ কপল। পারি- 
বাবিক আভিজাত্যের বেঢাভেঙ্গে যেজ বে মুণাল অন্তায় অবিচারের বিরুদ্ধে 

তার প্রতিবাদ জানাবার জন্তই তার এই গৃহত্যাগ। মৃণাল ক্ষোের সঙ্গে বলল £ 

সংসারের মাঝখানে মেয়ে ফাম্ুষের পরিচয়টা যে কি ত' আমি পেয়েছি । আর 

'আমার দরকার নেই ।*** * ৭ 

“অপরিচিতা”র কল্যাণী শুধু তেজন্িনী নয়, তার আত্মমর্যাদার বিশ্বাস ও 

ব্যক্তিশ্বাতঙ্্রই ঘটনার বাঁধুনিকে মজবুত করেছে। 'পয়লানদ্বর' গল্পের অনিলা 
“পূজা” বা প্রয়োজন” “দবী? বা “দাসী হিসেবে বাধা পডতে চায়নি, সে চেয়েছিল 

ব্তমাংসের এমন একটি মানুষকে যে ভাল-মন্দে, প্রেমে-ভালবাসায় মিশ্রিত, 

যেখানে অনিল পেতে পারে মন্ুত্তযত্বের মর্যাদা কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল 

অদ্বৈত বা সীতাংশু কারুর কাছে পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সে একাই পথে বেরুল 

পথ চিনে নেবাব জন্য | 

ল্যাবরেটরি? গাল্পর মোহিণী আপন ব্যক্তিত্বে উজ্জল এক কর্মী ফাকে কোন- 

মতেই অস্বীকার কর] যায় না। মোহিনীর বিশ্বাস মন্ধষ্যত্থে, সতীত্বে নয়। 

নন্দকিশোর বলেছে £ দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর ঝকৃমকৃ করছে কেরে- 

কটারের তেজ, বোঝা গেল নিজের দাম'***.**ও নিজে জানে 1৮ 

ষোঁলবছর বয়সের রবীন্দ্রনাথ লিখলেন “করুণা” উপগ্ঠাস, “করুণার? বাহিনী 

হল ঠাকুর বাডির আভিজাত্যে-ঘেরা পর্দার আড়ালে মেয়েদের জীবণ মস্ত্রণার 

দিক, জীবনজিজ্ঞাসাই কিশোর ববীন্দ্রনাথকে উপন্তাস রচনায় আগ্রহী করে 

তুলেছে, শ্রেণীবিভক্ত পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা তো মূলত গ্লারাধীন। বৈধব্য 
বা বাপ্যবিধাহঞ্জনিত লাঞ্ছনার জীবন তো পরের কথা । মেইেদের যদি নিজের 
পারে দাডাবার ক্ষমতা না থাকে অর্থাৎ পত্রিবার বা সমাঞ্জ যদি দাডাবার মত 
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রসদ না দেয়, বৈধব্য বা বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েদের জীবনযন্ত্রণা তো। 

অনিবাধ ঘটন]। 

“ঘরে বাইরের বিমলাকে রবীন্দ্রনাথ ঘর থেকে বাইরে টেনে আনলেন। শিক্ষা- 

দীক্ষায় তাকে গডে তুলতে চাইলেন । নিখিলেশ তাকে বাইরের আলো, শিক্ষার 
আলো, সচেতনতার আলোর আস্বাদ দিতে হাতধরে বাইরে নিয়ে এলো, কিন্তু 

সন্দীপের স্বাদদেশিকতার নামে এক প্রন্তার উন্মত্ততার সংস্পর্শে এসে পরপুরুষের 
মোহজালে আবদ্ধ হয়ে বিমল নারীত্বের মাধুর্য থেকে ভ্রষ্ট হল তাই নয়, চার 

দেয়ালের বাইরে বেরুতে পারার সুযোগ বা অধিকারের অপব্যবহার ঘটল---এ 

যেন খাচার পাখির মুক্ত হয়ে দিকবিভ্রম। বিমলার দিকবিভ্রম ঘটতে পারে । 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা ষে প্রগতিশীল এবং মেয়েদের শিক্ষিতকরার 

ক্ষেত্রে তার যে স্ৃচিস্তিত পদক্ষেপ সেট! অবশ্যই প্রশংসনীয় | 

“চার অধ্যায়” উপন্তাসে ইন্দ্রনাথ এলাকে দেশের কাজে টেনে এনেছে এই মর্শে 

ও এই সর্তে যে, সে কখনও সংসারে আবদ্ধ হবেন1, তার আত্মদান সমাজের 

জন্তে নয়, দ্রেশের জন্তে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণাদায্রিনীশক্তি কিন্তু অতীনের 

সংস্পর্শে এলার চিন্তায় ভাঙন ধরল, সে অতীনের কাছে নিজেকে সপে দিতে 

চাইল, অথচ সেখানেও সার্থক হতে পারলন1। এলা দেশমাতৃকা ও অতীনের 
টানা-পোডেনে দিশেহারা, অতীন অভিযোগ করে বলে £ মাধুর্ষের দানে নারী- 
শক্তির সীমা নেই। এইখানে নারীর প্রকৃত অধিকারের তাৎপর্য ৯ ক্ষোভের 

সঙ্গে অতীন তাই এলাকে বলে £ আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে, 

তাহলে আমাকে দলে তোমর টানতে না, বুকে টানতে ।১* এখানে লক্ষণীয় 

যে, নানী যখনই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে তখনই বাধা এসেছে 

পুরুষের কাছ থেকে । নারীর অধিকার এখানে মাধুর্য প্রকাশে, আপন ব্যক্তিত্বের 

ভালোলাগার প্রশ্বে নয়। 

জীবনের শেষার্ধে ঈণডিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' উপন্তাম লিখলেন । 

সেখানে মধুস্থদন সামস্ততান্িক সমাজের ধনী নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক একটি চরিত্র যে 

কুমুদিনীর মত শাস্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলার কাছে মধুহ্দন অপমানিত হয়েছে। 

কৃমুর শিক্ষা হল “প্রাণের চেয়ে মান বড়'। “চোখের বালি'র বিনোদিনী বিধবা, 

সুন্দরী, বুদ্ধিমততী, কর্মনিপুণা কিন্তু তার ব্যক্তিত্ববোধ কত প্রবল ! তাহার 

শিরায় শিরায় ষেন আগুণ ধরিয়া গেল । সে যেদিকে চায় তাহার চোখে যেন 

৮৭ 



ক্ষুলিজ বর্ষণ হইতে থাকে। বিনোদিনী মনে মনে হাসে আর বলে--কোনো 
নারীর কি আমার মতো দশা হইয়াছে । আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, 

তাহা বুঝিতেই পারিলাম ন1।, ছুটি ছন্দে বিনোদিনী চরিজ্র ক্ষত বিক্ষত। 

আর এই ছন্দ স্থির মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্বও পুরোপুরি প্রকাশিত হয়েছে। 

“চতুরঙ্গে'র দামিনীর বিবাহিত জীবনে দামিনী এক বিদ্রোহিনী নারীসত্বা; কোন 
প্রকার সংস্কার দামিনীকে গ্রাস করেনি। এ প্রসঙ্গে বিমান বিহারী নজুমদার 

বলেছেন £ 001805 15 % 00001) 6195687 & 09109] 6080 1310001101,, 

[08 016991009 109657991 13110001771 800 105001171 10198909969 

08899 01 14109781180, 900 [001597:9811810 60 10101) 13810110071 801 

00590 1996-99 1901 80০ 1916. ১ 

আর 'যোগাযোগেোর কুমুর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন ছিধা-দ্বন্দে জর্জরিত, 

শোষিত নারীজাতির জন্ত রয়েছে মর্মধাতন1 | বিদ্রোহিনী কুমু বিপ্রদাসকে 

বললো £ “এমন কিছু আছে ব! ছেলের জন্তেও খোণয়ানে যায় নী।” 

'শেষের কবিতা'য় লাবণ্যর প্রতিটি পদক্ষেপের চিস্তাভাবনাই যুক্তিনির্ভর। 
যখনই তার কোনো সংশয়-খিধা-হন্ব উপস্থিত হয়েছে তখনই তার অভিব্যক্তি 

ঘটেছে। আর সেই অভিব্যক্তির মধে ব্যক্কিত্বও যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে 

লাবণ্য তার বাস্তব বুদ্ধিতে বুঝেছে £ জীবনের উত্তাপে কেৰল কথার প্রদীপ 

জালাতে আমার মন যাস্ব না। জগতে যাবা উত্সব সভা সাজাবর স্ৃকুষ পেয়েছে 

কথা তাদের পক্ষেই ভালো । আমার ভীবনের তাপ জীবনের কাজের 
জন্তেই ।১৭ উপন্যাসের মধ্য দিযে নারীর অধিকার ও মধাদা সম্পর্কে 

রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিস্তার ফসল হুল “নৌকাডুবি হেমনলিনী, গোরা" 

স্থচরিতা, "যোগাযোগের কুমুদিনী ও «শেষের কবিতার লাবণ্য ও 'শেষকথা'র 

অচিরা। 

৪ 

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে “গান্ধারী'র আবেধনে ববীন্দ্রনাথ গান্ধারী 
চক্রিত্ের মধ্য দিয়ে নারীর অপমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! করলেন, 

সাম্রাজ্যলোভী পুর দুর্ধোধন ক্রোধে অন্ধ হয়ে দ্রোপদীর প্রতি অপমানজনক 

ব্যবছারের প্রতিবাদে গাদ্ধারী নেহান্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অনুরোধ 

২৮৮ 



জানালেন দুর্ধোধনকে ত্যাজ্যপুত্র করবার জন্য | গান্ধারী বললেন : “যে নর পত্বীরে 
হানি লয় তার শোধ / সে শুধু পাষগু নহে, সে যে কাপুরুষ । / পদাহত সতীত্বের 

ঘোচাও ক্রন্দন” ।১৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারীতে৷ ধুতরাষ্টর, গাঙ্থারী নয়, 

কাজেই গান্ধারীর অনুনয়-অন্ুরোধের মধ্যে, ক্ষোভের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত 

কন্ত কাকৃতি মিনতি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভ্রৌপদীকে, আলিঙ্গনপূর্বক 

বললেন, ষে নারী জাতির অপমান ঘটাবে সে নিজেই কলঙ্কিত হয়ে অক্ষয় 

হয়ে থাকবে এই ধরাতলে। গান্ধারীর আদর্শবোধ, উচিত্যবোধ, স্ায়- 

অন্তায়বোধ দঁ়তার সঙ্গে. প্রকাশিত হয়েছে, মাতৃত্বের সেহান্ধতা নেই, তাই 
তিনি সত্রৌপদীকে বললেন £ 'যে তোমারে অবমানে তারি অপমান / জগতে বহিবে 
নিত্য-কলম্ক অক্ষয়” ।১৪ 

৫ 

মালিনী নাটকের মালিনীকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনের আহ্বানে ঘরের বাইরে 
এনেছেন। রাজকন্যা মালিনী ঝড-ঝঞ্ঝা, আপনজনের ন্নেহডোর পরিত্যাগ 
করে ও উপেক্ষা কৰে বিশ্বজনের সঙ্গে আত্মীফতার তীব্র আকাঙ্ষায় বিদ্রোহিণী 
হয়ে বেরিয়ে আসে, মালিনীর আস্তরিক আকৃতি, 'জগতে কাহারা আজি 
ডাকিছে আমারে”, অথবা, “সরবলোকে / যাব আমি-বাজছারে মোরে 
যাচিয়াছে / বাহিব-সংসাব ।১৪ 

যদিও মালিনীকেও পরে ক্ষুদ্র গণ্তীর মধ্যে ধর। দিতে হয়েছে, তখন পিতার 

(রাজা) উচ্ছুসিত উক্তি ঃ “দেবী নারে, দয়া নারে, / ঘরের সে মেয়ে 1১৬ 
বিসর্জন নাটকে স্সেহময়ী অপর্ণার প্রেমই জয়লাভ করল, একটি ছাগল ছানাকে 

আশ্রয় করে অপর্ণার যে স্সেহ-ভালবাসা গডে উঠেছিল, তারই প্রেমময় রূপ 

প্রকাশিত হল অসহায় জয়সিংহের প্রতি তার আন্তরিক টানে । তার প্রতি- 
পালিত স্সেহের ধন ছাগল ছানাটিকে খন দেবীর কাছে বলি দেয়! হল) তখন 
অপণার আকুল ক্রন্দন রাজার মনকেও ব্যথাতুর করে তৃললো,-তিনি আদেশ 
করলেন,_-জীববলি বন্ধ করতে হবে, কিন্তু জীববলি বন্ধের খেসারত দিল জয় সিংহ 
তার আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে--সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের এই তো৷ পরিণতি ! 

রবীন্দ্রনাথ এক জান্গগায় বলেছেন £ “যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণ। 

০৪ 

ববীশ্রু--১৯ 



তাকেই প্রকাশ করেছে । বাইরের থেকে তাকে দুর্বল যনে হয, কার্ধত তারই 

জয় হল। এই জয় অপর্ণার ম্নেহ-ভালবাসার জয়,--অধিকার প্রতিষ্ঠার 

জয় নয়। 

শ্যামা নাটকে দেখো গেল জীবনের শেষ প্রান্তে এষে রবীন্দ্রনাথ উদ্বাসীন , 
প্রশাসন যন্ত্র, নিরপ্াধীর শাস্তির কথা ভেবে উতলা হয়েছেন। রক্ষক যদি 

ভক্ষক হয় তাহলে তো দেশের মাধ অসহায়, সেখানে “বিচারের বাণী নীরবে 

নিভৃতে কাদে । এই নাটকে মেয়েদের মুখেই সেই প্রতিবাদরধবনিত হল। সবীরা 

গান ধরল £ “ছবন্দরের বন্ধন নিষ্টরের হাতে ঘুচাবে কে।/ নিঃসহায়ের অশ্রুবারি 

পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে। / আর্ডের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বন্বদ্ধরা, / 

অন্যায়ের আক্রমণে [বববাণে জজ? 1১% 

রবীন্দ্রনাথের 'রক্করবী” নাটকের নন্দিনী চরিত্র এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য 

চরিস্ত্র। 

ঙ 

জীবনের অস্তিমপর্বে রবীন্দ্রনাথের স্থষ্ট নারী চরিত্র আতন্তে আন্তে পা শক্ত 

করে মাটি জাকডে ধরে মাথা তুলে ফাডাতে চাইছে ছিধা-সঙ্কৌচ কাটিয়ে। 
শৃত্খলমোচনের প্রতি মানসিকতা গডে উঠতে লাগলো, নারী উপলব্ধি করল তার 

অস্তিত্বের মূল্য প্রধানত মন্ধুযবত্থে, শুধুমাত্র নারীত্বে বা সতীত্বে নয়, জাগরিত 
হতে চাইল অধিকারের প্রশ্নে £ “শুধু শৃন্তে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি 
লব চিনে / সার্কের পথ' ?১৮ 

নারীর একান্ত প্রার্থনা £ 'উত্তরিয়া! জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে / 
জীবনের সর্ষোত্তম বাণী যেন ঝরে / ক হতে / নির্ধারিত শোতে |” ২৯ 

রবীন্দ্রনাথ নারীর অধিকার বলতে বোঝাতে চেয়েছেন ষেঃ নাবী বিকশিত 

হয়ে উঠবে তার মাধুর্ষের গুণে, নারীর অপরিমেয় শক্তির গুণে । নারীর জগৎ 

শোষপ-বঞ্চনার জগত নয়, নারীর পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়েই পুরুষেয়ও মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠিত হুয়। তারও পূর্ণতা ঘটে । নারীর অধিকার পৌরুষে নয়, উচ্চ্ন্খলতাত্ব 

নয়, তার অধিকার মন্ুয্যত্বের হন্দর বিকাশের মধ্যে, প্রেরণাদায়িনী শক্তিকপে, 

তিনি তার “শ্বদেশ ও সমাজ গ্রন্থের “নারীর মন্ধুন্যত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন £ 'গণনায় 
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মানুষের পরিমাণ পাওয়। যায় না, পূর্ণতাতেই তার পরিমাণ । আমাদের দেশেও 
ককত্রিম বন্ধনমুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মন্য্ত্বের মহিমা লাভ করবে তথন 

পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা ।” ২* রবীন্দ্রনাথ পলেছেন £ “নারীর শ্বাধিকার 

তার ন্বধর্মের মধ্যে, মাতৃত্বের মধ্যে, বিশ্বমাতৃত্ববোধের মধ্যেই নারীর পূর্ণতা ও 

ত্বাতন্ত্ট । কারণ “মানুষের এশবর্ধ তাদের সহজে লাভ কর! ২৯ কিন্তু এই সমা্জ- 

ব্যবস্থা তাকে এই নর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় নি। বিশ্বকবির দৃষ্টিতে “নারী 

সে যে মহেশ্দ্রের পান? অবা। 'যহীয়পী? । অথচ শারী পেলন" ধরাতলের মানুষ 

হয়ে এগিয়ে যাবার পণ। পুরুষের পথান অধিকারে ৩ মষাদায় পা ফেলে চলার 

পথ কুশ্মাস্তীর্ণ হল না--অধিকার সেখানে পথ আটকে দাডাল। কবির একান্ত 

আকৃতি হল, নারীজাতিকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত পেখার জণ্ত। কিন্ত 

আঁধকারে অবধিকাঞ্া হধার সুধোগ নেই-এটাই তো শ্রেণীপিভক্ত সমাজের 

স্বব্ূপ। এমনকি যে চিত্রাঙ্গদা নিজেকে “দেবী” বা 'সামান্। রমণী বলে নিক্ষেকে 

ভাবতে পারছেনা সেও অনুরনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলছে £ “যদি স্থুখে- 

£থে যোরে কর সঞ্চরা / আমার পাইবে তবে পরিচয় 1, 

রধীন্দ্রনাগ উপলদ্ধি করতেন ষে, যেহেতু এদেশের মেয়ের! শিক্ষার আলে? 
থেকে বঞ্চিত, ফলে বহিধিশ্ব তার কাছে অন্ধকার পৃথিবী । পরমুখাপেক্ষী হয়ে 

বেঁচে থাক! ছাডা তারা মনে করে তাদের অগ্থিতবই মৃল্যহীন। আপন অস্তিত্বকে 
মর্ধাদা ও অধিকারে প্রতিষিত করবার কোন স্থষোগ বা পরিবেশ নেই। 

স্বাভাবিকভাবেই তারা সংস্কারে আবদ্ধ। তাছাডা “মেয়েদের নিজের শ্বভাবেই 

বাধনমানা প্রবণতা আছে -****।” তিনি লিখলেন £ “তান বুদ্ধি তার সংস্কার, 

তার আচরণ নির্ধিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বার৷ বন্থ যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার 

শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাছিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার 

সম্পূর্ণ স্থযোগ পায়নি ।১২ 

তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে দীডিয়ে উপলদ্ধি করেছেন ষে, অনেক অন্থবিধে 

আছে । পদে পদে হয়তো (হাচটও খেতে হবে । তথাপি মান্য হিসেবে মধাদ 

প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, দেশের উন্নতির কথা ভেবেও এবং বহিবিশ্বের সঙ্গে তাল 

মিলিয়ে চগবার জন্য একটু একটু করেও সংস্কারের পাহাড়কে দূরে সরিয়ে জীবনের 

প্রকৃত তাৎপর্ধকে উপলব্ধি করতে হবে, মন্ুযুত্ববোধে, চিন্তা-চেতণায় মেয়েদের 

এগিয়ে যেতে হবে এবং তার সুযোগও করে দিতে হবে দেশের সচেতন 
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মাঙ্গষদের। তার অভিমত হলঃ মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের 

উপযোগী, মুক্ত সংসারে সেতো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই 
জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁডিয়ে তার মন বডে! করে চিন্তা করতে, বিচার 

করতে আবস্ত করে। তাঁর পূর্বতন সংস্কারগুলিকে য)ঢাই করার কাজ আপনিই 
শুরু হতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানারকম তুল করতে পাবে, কিন্তু বাধায় 

ঠেকতে ঠেকতে সে ভূল উত্তীর্ণ হতে হবে।, 
“এই অভ্যাস পরিবর্তনে দুখ আছে, বিপদও আছে ১ কিন্তু সেই ভয় করে 

আধুনিককাপের শ্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।২৩ 

বহিধিশ্ব ঘুরে এবং বিপ্লবোত্তপগ রাশিয়া পরিভ্রমণ করে তার দৃঢ় বিশ্বাস 

জন্মেছিল ষে, মেয়েদের অন্দরে আবদ্ধ রেখে, সামাজিক সংস্কার দ্বারা চাপ! 

দিয়ে এগিয়ে যাবার পথ কিছুতেই প্রশস্ত হতে পারে না। সেই বষ্ট্রকাঠামোতে 

মূলে পরিবর্তন আনা হয়েছে । ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমানীধিকার, মেয়েরা 

হ্বীরৃতি পেয়েছে সম্মানের সঙ্গে। আর আমাদের দেশের (ময়েদের প্রতি ছিল 

তার আবেদন “তারা যেন মুক্ত করেন হ্বদয়কে, উজ্জল করেন বুদ্ধিকে, 

নিষ্ঠ! প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপন্তায় । মনে রাখেন, নিবিচার অন্ধ রুক্ষণশীলতা। 

স্যগ্টিশীলতার বিরোধী 1২৪ 
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রবীন্দ্রনাথ ষে সমাজ কাঠামোতে অবস্থান করে নারীর অস্তর্ষোদনায় আকুল 

হয়েছেন, তা সমাজ কাঠামে৷ পরিবর্তনের ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে নয়। মানবিক 

কারণেই তিনি দুঃখিত, লাঞ্চিত, নিপীডিত নারীর অন্তবেদনাকে হৃদয়ঙগম 

করেছেন, তার থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন । লক্ষণীয় যে, মৃত্যুর দশ বৎসর 

পূর্বে যখন রাশিয়া ভ্রমণে গেলেন তখন আমুল পরিবতিত সমাজতান্ত্রিক দেশ 

দেখে অভিভূত হলেন, বিস্মিত হলেন । মেয়েদের সমান মর্ধাদা ও অধিকারে 

প্রতিষ্ঠিত হবার স্থযোগ দেখে শ্ধু মুগ্ধ হলেন তাই নয়, ব্যথিত হলেন ব্বদেশের 

নিপীড়িত অবহেলিত মেয়েদের বিডদ্বিত জীবনের কথা ভেবে। রাশিয়ার 

চিঠিতে লিখলেন £ "আগাগোড়া সকল মান্থবকেই এরা সমান করে জাগিয়ে 

তুলেছে'।১৫ নারী-পুরুষ সকল মানুষের প্রতি সমান মনোযোগ--এট] কবির 
মনে নাডা দিয়েছে গভীর অন্তপ্ুল পর্বস্ত। 

চর 



ভাবতীয় মেয়েদের জীবনে বঞ্চনার পাহাড দেখে রবীন্দ্রনাথ উতলা হতেন । 

মেয়ের! শিক্ষার আলো! থেকে বঞ্চিত। সকলের দৃষ্টিকে আড়াল করে যদি কোন 

মেয়ে নিজ বুদ্ধিবলে, নিজের শ্রমে, নিষ্ঠায়, সাধনায় বিদ্যার্জন করে বা ভাল কিছু 

করতে পারে তাও সকলের আডালেই থেকে যায়। তার যোগ্যত। তো কোন 

মর্ধাদা পান না । কারণ প্রকৃত সমজদাবের যে বড অভাব | কবি যেন নিরুপায় 

হয়েই এমনি একট। সাধারণ মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে মুক্তি দিতে চাইলেন, 
মুক্তির উপান্র অন্পন্ধান করলেন : “মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে সুরোপে। / 
সেধানে যার! জ্ঞানী, যার] বিদ্বান, ষারা বীর, / যারা কবি, যার! শিল্পী, যারা 

রাজা, / দল বেঁধে আম্ক ওর চারদিকে । / জ্যোতিবিদের মতো আবিষ্ষাত 

করুক ওকে--/ শুধু বিদেশী বলে নয়, নারী বলে 7/ ওর মধ্যে যে বিশ্বজয়ী 
জাছু আছে / ধরা পড়ুক তার রহম্য-মুঢের দেশে নয় _- / যে দেশে আছে 

সমজদাব, আছে দরদি, / আছে ইংরেজ, জার্খান, ফরাসী । / মালতীর 

সম্মানের জগ্তে সভ! ডাকা হোক-_না--/ বড়ো ডে! নামজাদার সভা ১১৬ 

৮ 

মনে রাখা দর্কীবু, সামস্ততান্ত্রিক পরিবারের মূল ভিত্তি ছিল একান্নবর্তী 
পর্িবার-_জ্মমির ওপরেই সকলে নির্ভরশীল । গোটা পরিবাবের যিনি প্রধান 

তিনিই পরিচালক--তিনি পিতা, শ্বশুর, ভ্রাতা-শ্বামী । স্বাধীন চিন্তা বা মত 

প্রঙঈীশের কোন যোগ ছিল না। আর মেয়েদের তো! যত প্রকাশের প্রশ্নই 
ওঠে না এই শ্রেণীবিভক্ত পুরুষ শাসিত সমাজে । স্বভাবতই মেয়েরা নিস্পেষিত 
অনেক বেশি। নিপ্পেষণের মূলে তো রয়েছে শ্রেণীব্যৈম্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা, 

মেয়েদের অর্থ নৈতিক পরাধীনতা। রবীন্দ্রনাথের দুর্টি যতটা ভেদাভেদেব 

বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিকদ্ধে, ততটা পরিমাণে অর্থ নৈতিকভাবে 

শ্বাবলগ্বী করে তোলার প্রতি তেমন কোন আলোকপাত নেই। 

জমিনির্ভর বাষ্ট্রকাঠামোতে কোন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে সেই অর্থে 

স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার কোন স্থযোগও নেই । স্মরণে বাবা দব্রকার তার 

কমভিমত বিশ্বমানবিকতাবোধ থেকে সঞ্জাত, সার্থক কবি-শিল্পী-সাহ্িত্যিকের 

সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই তার যাবতীয় হ্ৃষ্টিভাগ্ডার পরিপূর্ণ হয়েছে। 
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কোন রাজনীতিবিদের ভূমিকায় তিনি নেই। রাষ্রনৈতিক কোন স্পষ্ট মতামতও 

তার পক্ষে দেয়! সম্ভব নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতের মাটিতে নারীর 
মর্যাদা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রকে নিয়ে এত চিস্তাভাবনা কেউ করেছেন কী না 

জানিনা । অধিকার ও মুক্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের চিস্তাভাবনা ধাপে ধাপে 

প্রগতিশীলতার দিকে এগিয়েছে । তাই নারীমুক্তির প্রশ্নে নারীর সমানাধিকার 

প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে, মর্যাদা! রক্ষার লঙাইয়ে ভারতীয় নারীসমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথ 

অবিস্মরণীয় শুধু নয়, এগিয়ে যাবার পক্ষে সহায়ক শক্তিও বটে। 

সহায়ক রচনাসমূহ 

১৪ 

রি, তি 

১০০ 

৯৯, 

১৯, 

১৩, 

১৪ 

১৫, 

১৬, 

ঠশী, 

১৮৬ 

বধূ, মানসী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ । 

কডি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

করুণ, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪ চৈত্র, ১৩০২ । 

ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রবীন্দ্রচনাবলী, পশ্চিমখঙ্গ সরকার 

সংস্করণ । 

কল্যাণী, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৮ টজোষ্ঠ ১৩০৭ । 

নিষ্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
স্্রীরপত্র, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

ল্যাবরেটরি, গল্পগচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

চার অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

এ 
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শেষের কবিতা, ব্ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

গান্ধারীর আবেদন, কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

এঁ, মাঘ ১৩০৪ । 

মালিনী, রবীন্দ্রনাথের নাটক, রবীন্দ্ররচনাবলী । 

এ 

স্টাম! নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সখাদের গান । 

সবলা যহুয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

২৯৪ 



১৯. সবল', মহুয়! কাব্য, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, * ভান্দ্র ১৩৩৫ । 

২৯, নান্নীর মনুষ্যত্ব, স্বদেশ ও সমাজ, ববীক্্রনাথ ঠাকুর । 

২১. এ 

২২. নাগী, কালাস্তর, বুবীক্দ্রনাথ, ১৩৪ ৪ । 

২৩. এ 

২৪. এ 

২৫. ব্রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

২৬. সাপারণ ময়ে, পুনশ্চ, ০৯ শ্রাবণ, ১৩৩৯ । 



প্রথম বায়মগুল 

পণপ্রথ। ও পণপ্রথা-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ 
১ 

ভারতীয়. উপমহাদেশের নারীসমাজ পণপ্রথার যত একটি বিষাক্ত সামাজিক 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে দীর্ঘকাল থেকে । এবং ক্রমে ক্রমে এর ভয়াবহতা 
ব্যাপকহারে বেডে পণের দায়ে ফাসির যৃপককাষ্ঠে বলি হতে হচ্ছে অসহায় নিরীহ 
মেয়েদের । গণতান্ত্রিক দেশে এই অগণতান্ত্রিক ব্যাধি নিমূ্ল করার জন্য আইন 

তৈরি করতে হচ্ছে সকলপকে। রবীন্দ্রনাথ পণপ্রথার তীব্র বিরোধিত। করেছেন। 

তিনি একে 'লঙ্জীজনক এবং অপমানজনক" প্রথা বলে অভিহিত করেছেন। 

এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারে তিনি সোচ্চার হয়েছেন £ 'পণপ্রথার ন্যায় 

লজ্জাজনক ও অপমানজনক প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বশ্রেঠ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

দোকানদারী দিয়! আরস্ত করা, যাহার! আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে 

গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সহিত নির্লজ্জভাবে 

নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা, এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ 

করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই? । 

তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে দরদাম করার মত ব্যবসায়িক 

মানসিকতাকে অপ্তর থেকে ঘ্বণ। করেছেন । আমাদের দেশে সরকারী আইন 

পণপ্রথাকে রদ করতে পারছে ন! বলেই এত বধৃহত্যা, নারী নির্যাতনের পরি- 
সংখ্যান দিন দিন বাডছে। পণপ্রথা-বিরোধী রবীন্দ্র-যানসের স্বরূপ বর্ণনার 

আগে পণপ্রথার মত সামাঞ্জিক ব্যাধি নিয়ে উপক্রমণিক! হিসেবে কিঞ্চিৎ 

আলোকপাত কর! যেতে পারে। 

বরপণ দেবার স্ুত্রপাতটি সেই মধাধুগে যখন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা,সংঘটিত 

হয়েছিল তখন কে জানতো, দেই হাসতে হাসতে বরপণের খেল! একদম জীবন 

খেলার মারণযস্তে বপান্তরিত হবে। মহাভারতের শল্য-পর্বে বৃদ্ধা বূপহীনা 

কন্যা হুক্রর . প্রসঙ্গে বণিত আছে যে, সমর্থবান পিতা একদিন তার কুরুপা 
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মেয়েকে নির্ভরযোগ্য পানের হাতে তুলে দেবার জন্ত, বরং বলা যায় কিছুটা 
পাজের সম্তপ্টিকরণ-ভেটের মতই একদময় কিছু অর্থ সম্পদ বা শু্ক তৃলে দিয়ে- 
ছিলেন বর-এর হাতে। সেই অনায়াসে তুলে দেয়া ব্যক্তিগত ধনসম্পদই কালের 
বিবর্তনে সামাজিক প্রথায় কূপ পেল) ভয়াবহ আকারে ডালপালা বিস্তার কৰে 

মেয়েব্র বাবা সামর্থ্যকে পাওনাদাবের রোলার দণ্ডে বূপাস্তরিত হুলো। স্থুস্থ 

সমাজ জীবনে যা সারাক্ষণ কন্ঠাদায় গ্রস্ত পিতার মনে অশ্জভ করাল ছায়ার ন্যায় 

আগ্রাসী হাতের স্পর্শ লাগার মতই আতংকের স্ষ্টি করছে । দিন দিন আমরা 

কৃত্রিম সভ্য হচ্ছি, প্রগতির বুথে এগিয়ে যাচ্ছি, পৃথিবীর বুকে ভারতের আসন 

শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত হোক এই কামনা করছি, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 

শ্লোগান তুলছি, মানবিক তথা নাবী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলছি এবং 

ঢাক ঢোল পিটিয়ে নাবী-উন্নয়ন দশক পালন করেছি । অথচ ভেতরে ভেতরে 

বংশপরম্পবায় রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা পণপ্রথাকে মনের অঙ্ঞান্তেই, উর্বরতা 

দেবার জন্ঠ লালন করছি 5 পণ নেবার ব্যাপারে ই্রদাধ দেখাচ্ছি । সেই মুহৃতে 

একবার ৭ ভাবছি না এই অবচেতন মনের সযত্রলালিত পণপ্রথার উর্বর শক্তিশালী 

আঘাতে একদিন 'আমি9 চর্ণবিচূর্ণ হতে পারি। একবারও সচেতন মন নিয়ে 

ভাবছি ন! ষে, এটি একটি অবচেতন প্রতিশোধস্পৃহাজাত বিষাক্ত সামাজিক 

ব্যাধি। এই ব্যাশ্থি মানুষের মন্ুযুত্বকে হেয় করে-শ্বী মহধমিনী,সহকমিনী, সহ- 

মমিনী না হয়ে,হয়ে যায় দাসী,পরিচারিকা কিংবা বাজার থেকে কিনে আন পণ্য- 

বস্ত। (সই ন্্রী স্বামীর কথায় কাদে, হাসে, স্বায়ীর মনযতো “সোসাইটিতে? মেশে 

এবং সভ্যতার চাপে অতি স্থথী দম্পতির স্থনিপুণ অভিনয়ও করে। কিন্ধ পণের 

চাপে বাবাক নিংম্ব করে আলা মেয়ের মনের গভীরে যে ক্ষত দিনে দিনে বেডে 

উঠতে থাকে ; সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের খবর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তব্য- 

পরায়ণ শ্বামী কোনদিনই রাখেন ন। কিংবা স্ীর মনেও নাগাল কোনদিনই পান 

না। নিজের মা-বাবা ভাই-বোন, পরিচিত আন্ট্রেনী ছেডে স্বামীর আপন- 

জন্*ক নিজেরু বলে মেনে নিতে হয়। শ্ব্ররুবা!ড়র ইচ্ছ'-অনিচ্ছায় ফোগ দিয়ে 

নিজের অনিচ্ছাকেও ইচ্ছায় পরিণত করতে হয়। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই 

কিংবা নিজের ব্যক্িত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেই দেখ! দেবে সংঘাত--তার 
চরিজ্রে লেপে দেয়া হবে কলংকের তিলক এবং পর্িণা« হয়তো হবে আরো! 

ভয্বংকর । আর যার নীরবে আঘাত হজম করেন, তাদের মনের ভেতরে যন্ত্রণা 
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হয় আরো গভীর। এই যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সব দিকে ভারসাম্য বজায় রাখতে 
গিয়েই অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে পারিবারিক সুখের রশিটি টেনে রাখার দায়িত্ব 

পালন করতে গিয়েই মেষেদেরকে বিশেষণ নিতে হয় ছলনাময়ী বলে ১ শ্বনতে 

হয় “নারীর মন দেবতাপ্রও অগোচনু ।, 

একটি মেয়েকে জন্ম নেবার পর্ণ থেকেই প্রতাক্ষ কিংব! পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে 

দেয়া হয়, তোমার স্থান ভাইয়ের পরে, আগে নয়। আর একটু বড হলে 

তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয সে ময়, এ ঘর তার নয়। তাকে এখন থেকেই 
প্রস্তুতি নিতে হবে পরকে আপন করার; স্বামীর ঘরই হবে তার স্থায়ী 

বাসস্থান । তাই শবার ঘর থেকে তাব স্থান ভয় শ্বশুরের কিংবা স্বামীর ঘরে। 

হায়বে ভারতের ছুতীগা নারী ! নিজের ঘর আর তার হয় না কখনো। তাই 

ব্যক্কিউচ্ছার মৃত্া ঘটাতে না পারলে সমাজে কোন নারী হয় তয়ংকরী, কেউ 

ছলনাময়ী, কেউবা আবার কলহুপরায়ন!। আর যে নারী ইচ্ছার সম্পূর্ণ 

অপমৃত্যু না ঘটিয়ে সংসারে শান্তি চায়, তাকে বডযন্ত্ের শিকার হয়ে হয়তো 

একদিন ঢলে পচতে হয় মৃত্যুর কোলে । এই দৃষ্টান্ত অব্যাহত গতিতে বেছেই 
চলেছে আজে! । আসলে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যধস্থায নারীকে সম্পদ ও অধিকার 

থেকে বঞ্চিত করার এ এক বিচিত্র প্রক্রিয়া । যুগ যুগ ধরে শোষনের এই কুট- 
কৌশল সমাজে শিক গেডে বসে আছে। 

চ 

পনপ্রথাকে কেন্দ্র করে বেডে ৪ঠা নারীর যন্ত্রণাকে রবীক্্নাথ মর্পে মর্ধে উপলব্ধি 

করেছিলেন । তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম খণ্ডে লেখা “দরেনাপা ওন"” গল্পটির মধ্য 

দিয়ে কন্তাায় গ্রস্থ পিতার বরুং বল! ভাল পণদায় গ্রস্ত দেনাদার পিতা এবং 

সেই দেনার দায়ে বিবাতিতা কণ্ঠার জীবনের ভয়ংকর পরিনতিকে তুলে 

ধরেছেন । রবীন্দ্রনাথ অত্যস্ক সংবেদনশীল মন নিয়ে পণের কবলে পতিতা 

কন্ঠার মর্নবেদনার সার্থক ভাষাচিত্র এ গল্পে শির্মান করেছেন । 

“দেনাপাওন1 নামকরণের মধ্য দিয়েই পণপ্রথার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীত্র 

স্বণা ও অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে । গল্পটি এরকম £ মেয়ের বাবা রামন্ুন্দর 

একজন সাধারণ মান্গষ। পাচ ছেলের পর একটি মেয়ের জন্ম হল তার। 

বড আদরের সে মেয়ে, নাম নিরূপমা। যথাসময় মেয়ে বিয়ের 
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জন্য ব্যস্ত হলেন বাপ। তার একমাত্র কন্ার জন্য তিনি যে পাত্র খুঁজে 
আনলেন, সে ক্ষযিধু বায়বাহাছুরের পুত্র, যার বাজারদর নিরুপমার বাবারু 

স্বাবব-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মিলিয়েও নাগাল পাবার মত নয়। অর্থাৎ পাক্ত 

ডেপুটি মেকিই্ট। তবু দরিদ্র পিতা তার একমাত্র মেয়েকে স্থখী দেখার 

জন্ত অর্থাৎ আথিক ক্রেশমুক্ত শ্বর্ষমযী রূপে দেখার জন্য একটি নামী দামী 

ঘরে বিয়ে দিতে চেয়েছেন । এ বর কিনতে হুলে দশ হাজার টাকা লাগবে 

এবং বহু দান সামগ্রী । কিন্তু 'কিছুতেই টাকার যোগাড আর হয় না। বাধা 

দিয়া, বিক্রষ করিয়া অনেক চেষ্টাতেও ছয় সাত হাজার বাণ রকিল।,১ এ 

অবস্থা বরের পিতা বায়বাহাছুর মহাশয়, ভার পক্ষে যা-ই বলা ম্বাভাবিক তাই 

বললেন £ টাক! হাতে না পাইলে নর সভভাস্থ করা যাইবে না?।২ এই দৃষ্টাস্ত 

আজ্কো চোখে পডে। এখন ৪ পনের টাকা হাতে না পেলে বরুকে বিয়ের পিডি 

থেকে তুলে নিয়ে যেতে দেখ! ষায়। 

শুধুমাত্র তাই সংকটপন্ন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বরকে অতিমাত্রায় প্রতিবাদী 
করে তুলেহেন | ছু" একটি ব্যতিক্রম ছাডা প্রাপ্তির ব্যাপারে এযুগের বরেরাও 

এ ধরণের কথা বলে না, বরং বাবা বাধ্য ছেলে সেজে বিষের পিডি ছেডে 

উঠে ষায়। নিরুপমার বর তার রায়বাহাছুর বাবাকে বলে বসলো £ “কেনা 

বেচা দর-দামের কথ" আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া 
যাইবা? ।৩ অতএব রায়বাছাদুরের নিতান্ত অনিচ্ছা সব তার ছেলের সংগে 

নিরুপমার বিয়ে হার গেল । বিয়ে হলো বটে কিন্তু দেনা-পাওনার সম্পর্কটি 

ঘুচে গেল না। একমাত্র আদরের নিরুপমা ; রামন্ন্দর মেয়েকে না দেখে 

থাকতে পারেন না। মেয়েকে তিনি তার শ্বশুর বাড়িতে দেখতে যায় বটে 

“কিন্ত বেয়াই বাডিতে তার কোন প্রতিপত্তি নাই, চাকবগুলো পর্যস্ত তাহাকে 

নিচু নজরে দেখে । অ্তঃপুরের বাহিরে একটা শ্বতন্ত্র ঘরে পাচ মিনিটের জন্ত 

কোনদিন ৭1 মেয়েকে দেখিতে পান, কোনদিন ব! দেখিতে পান না? 18 এতে 

গেল মেয়ের বাপের অবস্থা । মেয়ের অবস্থাও ততোধিক শোচনীয়। উঠতে বসতে 

নিরুকে টাকার জন্য খোটা থেতে হয়, খিনাদোষে কুৎসিত মন্তব্য শুনতে হয়। 

মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত নিরুপমা, বাপের অবস্থাটা আচ করতে পেরে দিন 

কয়েকের জন্ত বাপের বাঁডি ষেতে চেয়েছে । কিন্তু নিরুপায় রামস্ুন্মর নিস্ফল 

যন্ত্রণায় মাথা কুটেছেন £ “নিজের কন্তার্র উপরে পিতার ষে ম্বাভাবিক অধিকার 
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আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে । এমন কি 
কন্তার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময় বিশেষে 

নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না1৫ সেই বাবা মেয়েকে বাড়ি 
নিয়ে যাবে কোন সাহসে, কোন যোগ্যতায়? 

মেয়েকে বাপের বাড়ি আনার জন্ত, গঞ্জনার হাত থেকে একটু রেহাই দেবার 
জন্য শেষ পর্ধস্ত রামসথন্দর বনু অপমান, বহু ক্ষতি শ্বীকার করে, ব কষ্টে তিন 

হাজার টাকা যোগার করলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মেয়েকে সুখে রাখার ষে 

কল্পিত আকাংক্ষা পিতার মনে দান1 বেঁধছিল ইতিমধ্যেই তা মিটে গেছে। 

টাকাটা চাদরের কোণে বেঁধে নিয়ে বামস্ন্দর সভাশ্তমুখে বেয়াইর কাছে গেলেন : 
বটে কিন্ত 'পঞ্তরের তিন খানি অস্তির মত এ তিন খানি নোট” তিনি বেয়াইর 

সামনে তুলে ধরলেন। এত কষ্টে সংগৃহীত হলেও টাকাটা যেহেতু পুরো 
পাওনা শোধ নয় (বাকি ছিল ৭০৭০ টাকা ১, 'ঠাই এ সাযান্য টাকা নিষে 

বেয়াইমশাই আর “ভাত দুর্গঙ্ক' করতে চাইলেন না । কাজেই মেয়েকে বাড়ি 

নিতে পারার অন্থমতি৪ও মিললো! না। ধবামন্থন্দর মেয়ের কাছে মুখ না 

দেখাইয়া কম্পিত হৃম্তে নোট কয়খানি চাদরের প্রান্তে বাপিয় বাড়ি ফিরিয়া 

গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ষতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া 

দিয়া অসংকোচে কন্তার ওপরে গাবি করিতে পারিবেন | ক্দিন আর বেহাই 

বাড়ি যাইবেন না।১৭ কিন্ক কোনভাবেই যখন পুরো টাকাট' যোগাঢ করতে 

পারলেন না বামস্থুন্দর, তখন ছেলেদের শঙ্জাতে তিনি বসতবাণ্ডি বিক্রি করে 

বসলেন বরপণের দেনা শোধ করার জন্ত-_যাতে করে বিয়ের অপরাধে আসামী 

মেয়ের ওপর থেক ওয়ারেন্ট তুলে নিয়ে তাঁকে জ্ঞামীনে ঘোরাফের! করার মত 

একটু স্থযোগ করে দেয়া যায়। কিন্ধ “সই ন্যানতম অরধিকারটুহ্ ফিরিয়ে দিতেও 

কত বাধ। । যখন টাকা নিবে মেয়ের কাছে গেলেন বামন্নন্দর, খবর জানতে 

পেরে ভার ছেলে ৭ নাতিগা হাজ্জির হলে! সেখানে । ছেলে বললো! £ “বাবা 

আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে' 1৮ নিরুপম! সব বুঝতে পারলো । 
সাবিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ওর ম্বাধিকার বোধ ও ব্যক্তি মর্ধাদাবোধ তীর কূলে । 

৪ বাবাকে বললে! £ টাকাটা! যদি দাও, তবেই অপমান । (ভোমার মেয়ের 

কি কোন মর্ধাদী নেই । আমি কেবল একট! টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে, 

ততক্ষণ আমার দাম! না বাব! এ টাক দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করে! 
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না। তাছাডা আমার শ্বাধীতো এ টাকা চান না”।৯ স্বামীকে এখানে উদার' 

করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । আসলে রবীন্দ্রনাথ চান “ম্বামীরা” এমনি উদ্দার 

মানসিকতারই হোক। কিন্তু আজকের সমাজেও শ্বশুরবাড়ির প্রাপ্তি গ্রহণে কুন্িত, 

এমন অন্থদার ন্বামী বড একটা চোখে পড়ে না। মেয়ের দৃঢ় প্রতায়ের কাছে 

পরাভূত হয়ে রামন্থন্দর এবারও কম্পিত হস্তে টাকাগুলে নিয়ে ফিরে গেলেন । 

কিন্ত টাকা ফিরিয়ে নিয়ে বাওয়ার কথা গোপন রইলো না। “ডেপুটি মেজিল্টেট 

ত্বামীর অনুপস্থিতিতে অত্যাচারিত নিরুপমার পক্ষে শ্বশুরবাড়ি ক্রমে ক্রমে 

“শরশয্যা? হয়ে উঠলো । এবং “কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না--যেদিন সন্ধ্যার 

সময় নিকুর শ্বাস উপস্থিত হইলো, সেই দিন প্রথম ভাক্তার দেখল এবং সেই 

দিনই ভাক্তারের দ্বেখ। শেষ হইলো ।১০ 

রাঁ়বাহাদুর বাড়ির বড বো-এর শ্রাদ্ধ খুব ঘট] করেই হলো। বামন্ুন্দরের 

কাছে সাহ্বনাবাণী পৌছলো, কত দমারোহে তাত্র মেয়ের শ্রাদ্ধ হয়েছে। তার 
অন্তরের ঘা বাইরে বেরুবার স্থযোগ পেল না কোনদিন। স্ত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে, 
এতবচ উদারম্বামী, ধিনি পুরো পণ্রে টাকা না পেয়েও হ্যেচ্ছায় বিয়ে 

করেছিলেন, তিনি এতসব ঘটনার কিছুই জানলেন ন1। তিনি এতদিন বাদে 

তার স্ত্রীকে নিজের কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন । তার মা জবাব দিলেন ঃ 

“বাবা তোমার জন্ত আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি । অতএব অবিগঙ্ছে 

ছুটি লইয়া এখানে আসিবে" ।১৯ এবার পণের অংক ছিগুণ £ “বিশ হাজার 

টাক। পণ এবং হাতে হাতে আদায়? ১২ 

রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঃ 

ক. বরের পিতা-মাতার পণের টাকার খাই প্র5ণ্ড। এবং বর্তমান সমান্ধ- 

ব্যবস্থায়ও একই চিত্র বিদ্যমান । 

থ. পণের টাকা মেটানোর জন্য পিতাকে সম্পত্তি বিক্রি করতে হয় । এই 

চিত্র এখনও এতটুকু ম্লান হয় নি। সমাজে তা এখনও বিদ্যমান । 

গ. এখনও নিরুপমার মত পণের টাক পরিশোধ না করতে পাবাছ 

'  ফনেকে বাপের বাড়িতে যেতে দেয়৷ হয় না। 

ঘ. পণের টাকা না দিতে পারায় নিরুপমার ওপর যে নির্যাতন, এখনও 
তা সমাজে বহাল তবিয়তেই রয়েছে । 
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এবং উ, পণের শেষ পরিণতি বধূর স্বৃতা। এর নাম কি পক্ষাস্তরে আত্মহত্যার 
পথে প্ররোচিত কর! নয়? 

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের মধ্য দিয়ে পণপ্রথার পরিণতির চিজ্ম যেমন দেখিয়েছেন, 
তেমনি অর্থগৃধ.তার দৃশ্তপটও নির্মাণ করেছেন। কিন্ত এই গল্পে 'পরিণতি'র 

প্রতিকার নেই। অবশ্য এখনও ময়না তদন্ত ছাডাই এমনিভাবে বহু বধৃকে 

নীরবে পণের বলি হতে হয়, যেখানে আইনের ফা দিয়ে বধূমৃত্যুর নায়কদের 
সোপদর্ণ করা যায় না। পণপ্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সোচ্চার মানসিকতা 

আজকের দিনের মান্থষের প্রতিবাদের মন্ত্র হওয়। উচিত। 

রবীন্দ্র-গল্পগুচ্ছের তৃতীয় পরের গল্প “হ্মস্তী”। স্বভাবতই এ গল্পেব প্রফাশ- 

ভঙ্গীতে জুতা এবং সুক্ক মনন্তাত্বিক জটিলতা৷ ও বিচিত্রমুখীনতা ঝরে পড়েছে। 

এটি একটি স্থৃতিচাব্রণমূলক গল্প | এখানেও শ্বশুরের অর্থগৃর.তার স্বীকার হয়েছে 
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিজ্র হৈমস্তী। স্বামীর রস-সমুদ্ধ ভালবাসা পেয়ে হৈমন্তী 

শ্বশুরকূলের নির্লজ্জ অর্থগৃরতার প্রতিবাদে আত্মঅবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। 
অন্তায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে তার করুণ পরিণতিকে আরো দ্র ঠতর 

করেছে মাত্র । 

এ গল্পের পণগ্রহীতা, হৈমস্তীর শ্বশুরমশাই-র অর্থ-পৈশাচিকতা প্রত্যক্ষ 

পণপ্রথার ভয়াবহতান্েও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু বিয়ের আসরে চুক্তিবদ্ধ পণ্রে 
টাকা পেয়েই তিনি সন্ধষ্ট থাকেননি-তার লোভের শিকড আরে! গভীরে 
লুকায়িত ছিল। নিজের কল্পিত আশাভঙের বস্ত্রণায় ছটফট করেছেন এবং 

হৈমস্তীর প্রতি সেই বস্ত্রণার বিষ অযথা বর্ণ কৰে তার জীবন অঠিষ্ঠ করে 

তুলেছেন। গল্পটি এপ ঃ গল্পের নায়ক তথা পাত্র অপূর্ব। কনে হৈমস্তী। 
কলেজে পড়া যুবক অপূর্ব বিয়ে ঠিক হলো পশ্চিমের এক পাহাডে4 কোন 
এক রাজার অধীনে চাকুরীরত গৌরীশংকরবাবুর একমাত্র কন্তা! টৈমস্তীর সঙ্গে । 
হ্মস্তীর বয়স ষোল। তবে “সে ম্বভাবের যোল, সমাজের যোল নহে" ।১৩ 

বিদুষী সংযত সহজ অনাড়ম্বর অথচ প্রথর ব্যক্তিত্বময়ী হৈমন্তী । ছেলের থাবা 

গৌরীদানের পক্ষপাতী হলেও হৈম'র যষোল/সতের বছর বয়সকে মেনে নিতে 

আপত্তি নেই। “মেয়ের বয়স অবৈধ বুকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে কিন্ক গণের 
টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনও তাহার চেয়ে কিঞিৎ উপরে আছে, সেই 

গ্রন্যই তাডা 1১৪ অর্থাৎ পণের অংক পনের হাজার এবং পাচ হাজার টাকার 
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গহনা । যা দেবার কথা সবটাই গৌরীশংকরবাবু দিয়েছেন, চণ্ডা স্থদে টাকা 

ধার করে? বইপ্রেমী, ধার, শান্ত, সংযমী মানুষ তিনি, একথা কাউকে বুঝতে 

দেন নি। অপুর বাবা-ম! কল্পনা করে নিয়েছিল বেরাই বুঝি রাঙ্গার অধীনে 
মন্ত্রীগোছের একটা বড চাকুরী করেন এবং শবপাতে তার অবসরের পর একমাত্র 

জামাই অপূর্ব এ পদে স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে । ব্যান্কেও কমপক্ষে লাখখানেক 

আছে যার উওরাপ্রিকারী পরোক্ষে অপূর্ব-ই | কিন্ধু সত্যভাষী গৌরীশংকরবাবু 
কখনই কাউকে +লেননি, নি মন্ত্রীর চাকুরী করেন কিংব। ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক 

টাকা সঞ্চিত আছে । অতএব ভবস্যতে প্রাপ্রির লোভে অন্যান নির্ভর 'মন্্রী- 

গোছের বেয়াইর মোয়কে বথাযখ (বোর মধাদা দিতে প্রপয অবস্থায় এব 

কার্পণ্য করেনি । কিন্তু যেদিন “ছলের বাধার স্বপ্নভঙ্গ হলো) তারপর থেকেই 

শু” হলো হৈমন্তীর ওপর মানসিক অত্যাচার । অপূর্ধার ভাষায় £ “যদিও 

আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাহার কোনদিন 

₹কোন আলোচনাই হয় নাই, তবু বাব জানিনা কোন যুক্তিতে ঠিক করিলেন, 

তাহার বেহাই তাহাকে ইচ্ছাপূধক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন" ৯৭ হৈমর প্রতি 
অত্যাচারের সঙ্গে মিথ্যে ভাষণ যখন যুক্ত হলো, ওর খধিতুল্য বাবাকে যখন 
“ধষিবাবা? বলে ব্যঙ্গ করতে শুরু করলো, হৈমস্তীর আঘাত মরমে গভীরভাবে 

প্রবেশ করলো তখন থেকেই । মনের যন্ত্রণীকে শিক্ষা, রুচি ৪ সংযম দিয়ে 

ঢেকে রাখতে গিরে ভেতবে ভেতরে ভাঙ্গন ধরেছে ভয়ংকর ভাবে। একদিন 

কৈমব্র বাবা এলেন, হম কাগালেবু মত হাহাকার করে উঠলো বাবার সঙ্গে যাবার 

জন্য । বাণ মেয়েকে শিযে যাবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হলেন, কিন্তু বইপ্রেমী 

আপনভোলা মান্থষটি বুঝতে পারলেন না, বেয়াইবাডিতে আগের মত যত্ব তার 

নেই; বাপের সঙ্গে মেয়ের যাবার অন্মোদনেও বীধা পডবে। বিয়ের 

শর্তা্গযাঁয়ী ষোল আন যৌতুক দিয়েও তার অপরাধ তিনি মন্ত্রীগোছের চাকরি 
করেন না; তার অপরাধ, তার নামে ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক টাকা সঞ্চিত নেই। 

তাই ডাক্তার এনে মেয়েকে দেখানোর পর ডাক্তারের মুখ থেকে মেয়ের রোগের 

ভয়াবহতা যখন শুনেছে, তখন পাণ্টাভাবে তাকে এ ব্যঙ্গও শুনতে হয়েছে, 

“অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি । দক্ষিণার জোরে সকল পগ্ডিতের-ই কাছে 

সব বিধান মেলে এবং সকল ভাক্তারের কাছে সব রোগের সাটিফিকেট পাওয়া 

যায়।১ যে ভয়াবহ পরিণাম “দেনা পাওনায়” দেখ। গেপগ অনুরূপভাবে এ 
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গল্পেও নায়ককে 'বুকের রক্ত দিয়ে দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী”১৭ লিখতে 

হলো। বুল্্রভাবে দেখতে গেলে, “দেন! পাওনার” চেয়ে “হৈমন্তী” গল্পের পণ- 

গ্রহীতার চাহিদা আরো! বেশী অনমনীয় ; আরো! বেশী সাংঘাতিক লোভের 

দি এদের। তাহলে দেখা যাচ্ছে পণপ্রাপ্তির ভয়ংকর লালসা ছাভাও বিয়ের 

পরবর্তী আরো একটি 'পণতুলা, দ্বণ্য আকাক্ষ। পরব্্তা জীবনকেও বিষময় করে 

তুলতে পারে । “ঠছ্মস্তী” গল্প তার প্রমাণ। 

প্রাপ্তক্ত গল্পদ্ুটিতে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে পণপ্রথার কবলে পতিত 

ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার মেয়েদের জীবনের শোচনীয় পরিণামকে দেখানে। 

হয়েছে । কিন্তু গভীর প্রত্যয়ী আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ এর পাশাপাশি পণ- 

গ্রাহকদের হীনমন্ততার বিরুদ্ধে কন্তাদায়গ্রস্ত পিতা এবং বিবাহলগ্রা কন্তাকেও 

বিদ্রোহী করে তুলেছেন তার “অপরিচিতা” গল্পে। এটি নিঃসন্দেহে পণপ্রথার 

তথা বরপক্ষের হুষ্টলোভের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গল্পটির রচনাকাল 

১৩২১ সালের কাতিক মাস। অর্থাৎ আজ থেকে ৭২ বছর আগে ব্ুবীন্দ্রনাথ, 

ম! ষ্ঠীর কপায় পুত্রসস্তানলাভকারী হীনলোভী শোষনেচ্ছু পিতাদের অন্তায়ের 

বিরুদ্ধে কনে তথা কনের পিতাদের ব্যক্তি মর্ধাদা নিয়ে গর্জে ওঠার মন্ত 

শুনিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন এই “অপরিচিতা” গল্পটিতে। 

এ গল্পের বন্ত! পাত্র অন্থুপম শ্বয়্ধ। তিনি এম. এ. পাঁশ কিন্তু অভিভাবক 

(মামা) হীন চলার যোগ্যতা তীর হয়নি আজো। যথাসময়ে অন্ুপমের 

বিয়ের খোঁজখবর করা শুর হলো । ছেলে বিষের ব্যাপারে অভিভাবকমামা 

রীতিমত শোষক এবং প্রতু-অভিভাবক সেজে বসলেন । ধনীর কন্তা তার 

পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেট করিয়। আসিবে, 

এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তার অস্থিমজ্জায় জডিত। 

তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ ষে টাকা দিতে কক্থর করিবে 

না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুডগুভির পরিবর্তে 

বাধা হৃকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না" " মেয়ের চেত্বে মেয়ের 

বাপের খববটাই তাহার কাছে গুরুতর ।*১৮ | 

এ ক্ষেত্রেও মেয়ের বয়স পনের । বয়সটা আপত্তিকর হলেও টাক্ষার অঙ্ক 

গহনার ভরি-ওঞ্ন ও দর সব পাঁওন1 এককথায় মিটে যাওয়ায় এবং মেয়ের বাবা 

শভুনাথ সেনকে শ্বরভাষী চুপচাপ দেখে তাকে নিআাঁব তেজহীন ভেবে নিপ্ন 
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বয়সের আপতিটি শিথিল হয়ে গেল। ধৃমধাম করে গায়ে হলুদের পর্ব সমাধা 
করলেন ছেলের মাম1, মেয়ের বাবাকে নাজেহাল করার জন্ত। বিষের আসর 

সাজানে। হয়েছে মাঝান্রী ধরনের মামার তা মনোঃপুত হলো! না ॥ বিয়ের 

কাজ শুরু হবার আগেই মামা কনের গক্সনাগুলোর গুণাগুণ এবং ওজন যাচাই 

করে নিতে চাইলেন। আর এর জন্য তিনি বাভির সঈর্যাকরাঁকেও সঙ্গে নিয়ে 

এসেছেন । মেয়ের বাবা তাশুনে মনক্ু্ন হলেও বাইরে তিনি স্থির অবিচল। 

বিয়ের বরকে জিজ্ছেস করলেন তিনি তারও স্যাকর] দিয়ে গয়না যাচাই করার 
অভিমত কিন।? বল! বান্ুল্য পান্ত্র অন্থপমের নিঅন্ব কোন ভাষা! নেই। সে 

মামার ভাষায়ই সম্মতি জানায় । মেয়ের গ থেকে সব গয়না খুলে আনার পর 

মাম! একট পোট বুক নিয়ে একে একে সব গয়নার চিসেব টুকে নিলেন। 

গয়নাগুলোর গুণাগ্চণ এবং ওজন যাচাই করে জানা গেল, সেগ্ডলো সর্বাংশে খাটি 

এবং তার ওজন বরপক্ষের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী। অবশেষে একজোডা 

এয়ারিং এনে শঙুবাবু স্যাকরাকে দিয়ে তার গুণাগুণ যাচাই করতে বললেন। 

স্যাকরা জানালো এটি সমস্ত গয়নার মধো গু“মানে শিলুষ্টতম। অর্থাৎ প্রচুর 
ভেজালযুক্ত সোনা । মামার মুখ লাল হয়ে উঠলে। লঙ্জায়। কারণ এঁ ক্ষুদ্র 

নিক গয়নাটি দিয়েই মামা কনের আশীর্বাদ-পৰ সমাধা করেছিলেন । এর- 

পরের অংশটি চমকপ্রদ । মামা ঘনঘন তাডা দিচ্ছেন বিয়ের কাজ শুর করার জন্য, 

লগ্ন যে বয়েযায়! কিন্তু শভৃবাবু সেদিকে ভ্রক্ষেপও না করে সকল বরযাজীদের 
অত্যান্ত যত্বসহকারে খাইয়ে দাইয়ে খুব শাস্তভাবে বললেন £ “তবে আপনাদের 

গাড়ি বলিয়! দি।'১৯ মাম অবাক হচ্ছেন, ঠাট্টা নয় তো! শল্তখাবু জানালেন £ 

“আমার কন্তার গহনা চুরি করিব, একথা যারা মনে করেন, তাদের হাতে 

আমি বন্তা দিতে পাত্তি ন7া1২* চরম অপমানিত হয়ে দান্তিক মামাকে পাত্র- 

কে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হলো । এ প্রসঙ্গে অন্থুপমের ক্ষেদ্দোক্তি $ “সমস্ত 

বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমান্র পুরুষ যাহাকে কন্তার বাবা বিবাহের আসর 
হইতে ফিরাইয়। দিয়াছে ।'২৯ বরযাত্রী বলাবলি করিল £ “বিবাহ হুইল না, 
অথচ আমাদের ফাকি দিয় খাওয়াইয়া দিল। পাকষস্ত্রটাকে সমস্ত অরশ্ুদ্ 

সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়। দিয়া আসিতে পারিলে তবে আপশোস 
মিটিত।১২২ 

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এর কিছুদিনপর অন্ছপম মামাকে নিয়ে 
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তীর্থভ্রমণে গেছে । পথিমধ্যে ট্রেনের একই কামরায় দেখা হয়েছে এক অপরূপা 

স্ন্দরী শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী-সরলা যুবতীর সঙ্গে। তার সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট 

মেয়ে। এই যুবতী ট্রেনে চঙ্গাকালীন কয়েকবার বিভিন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে 

তার উপস্থিত বুদ্ধিদিঘ্ধে সহযাত্রী হিসেবে অন্ুপমকে রক্ষা করেছে। অনুপম 
মুগ্ধ, মোহিত । পরিচয় নিয়ে সে জানলো, এই যুবতীর নাম কল্যাণী (বাবা 

শতুনাথ সেন, কানপুরের একজন বড ডাক্তার ), যার সঙ্গে অন্থুপমের বিষে ভেঙ্গে 

গিয়েছিল । অনুপম পুনরায় কল্যণী এবং ও'র বাবার কাছে অন্থশোচন! প্রকাশ 

করে বিয়ে করার বালন। প্রকাশ করলো । কিন্তু এবারও তাকে বিফল হতে হলো । 

কল্যানীর বাবা একটু নরম হু্লও কল্যানী নিজেই বিয়ে করতে কিছুতেই বাজী 

হলো না। সেই বিঃয় ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই ও মেয়েদের শিক্ষারব্রত 

গ্রহণ করেছে । মেয়েরাও যে মানুষ, পুরুষ শাসিত সমাজের দেনা পাওনার উর্ধেও 

যে নারীর ব্যক্তিত্বশালিণী পরিচয় আছে, নারীও যে পুরুষের কাছে হূর্লভ, 

পুরুষের একান্ত সাধনার ধন হ”ত পারে-_-এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ “অপরিচিতা' 

গল্পে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিলেন। আমাদের মস্তিষ্কাকোষ তা কতটুকু 
ধরে রাখতে পারবে, সেইটেই ভাববার । 

এই গল্প লেখার ৭২ বছর পরের আমরা আরো! আধুশিক, আরে! যুক্তিবাধী 

হয়েও মেয়ে-বিয়ের বেলায় ছেলের বাবার কাংক্ষিত পণ যৌতুকের কাছে জোড- 
হাত হয়ে দণ্ডার়মাণ হই অন্গ্গত ভূততার মত। লগ্রত্র্টু মেষেব' বিয়ে হবে না- 

এই ভয়ে এখনও পাত্র পক্ষের অন্যায় আবদার আমরা মাথা পেতে নিই । সাহ্ল- 

করে প্রতিবাদ করি না, যদি আমার ঘরের মেয়েটি ই লগ্রত্রষ্থা হয়ে যায়! পাত্র 

পক্ষের অপরিমিত দাবি মেটাঁতে না পারায় বা না মেটালে ঘরে ঘরে লগ্রন্র্ট 

মেয়ের সংখ্যা! কতটা পাড়ে এবং পরবতাঁতে এদের সততা সত্য অগুঢা হবে 

থাকতে হয় কি ন', আর থাকলেও তাদের জীবনটা ও বে ব্যর্থ হয়ে যায় না, 

সেট! যাচাই করার পরীক্ষা করার সময় এসেছে । আমর! সম্ভবত সবাই চাই 

এই অন্ঠা়ভাবে চাপিয়ে দেয়। প্রথার বিলোপ হোক। কিন্তঝুকি নিতে 

চাইন। কেউ। বিড়ালের গলায় ঘণ্ট। বাধবে কে! মুসকিলট। এখানেই। 

ক্রীতদাস প্রথ! সব ধনতাস্ত্বিক দেশ থেকেই প্রার উঠে গেছে। জীতনাল 
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প্রথার নামে আমর] আতংকিত হই। অগচ একটু গভীরভাবে তলিয়ে ভাবলে 

পণপ্রথার ভয়াবছতাকে ক্রীতদাদ প্রথ! থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে ভাবা যায় ন1। 

উভরেপ্র উদ্দেম্তই ব্যক্তিমর্ধাকে ভূদুষিত করা । পার্থক্য এই পপপ্রখার শোষণটি 
বোমাণ্টক --দাসীবৃত্বিত্বে তাই নিজেরা স্ষেচ্ছায় এগিয়ে যাই, আর ক্রীতদাস 

প্রখাটি মন 9 শরীর উভয়দিক থেকেই নির্ধম, তাই আতংক এতবেশী। 

পণপ্রথার মত দ্বশ্য একট! প্রথা তাই আজও আমাদের সমাজে টিকে আছে । 

মেয়ের বাবার কাহ থেকে যযত বেলী পণ নিতে পারেন, সেই পাত্র নিজেকে 
ততবেশী যোগ্যপাজ্র মশে করেন 1 একবারও কি তারা ভেবে দেখেন তাতে 

করে ব্যক্তি-্বাতন্ত্র, মানবিক মুলাবোধ কোণায় উবে ষার ! ভাবেন ন1। প্রতিটি 

ব্যক্তি একথা তলিয়ে ভাবেন না! ভাবলে পণপ্রথ বিরোধী আইন এ-ভাবে 

ব্যর্থ হতো না। আইনত পণ দেয়ানেয়া নিধিদ হলেও আইনকে বুদ্ধাঙ্থুলি 

দেখিএ পণ দেয়" নেয়াট। দিনদিন জ্যামিতিক ভারে এভাবে বেডেই চলতো না। 

অতিরিক্ত পণের চাপে অজকাল 'যৌতুক' ও 'পণ' একাকার হয়ে গেছে। 
আজকাল যৌতুক বলতে আর শ্ধু মেয়ের বাবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উপহার 

দেয়াকেই বোঝায় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে বর পক্ষের বাধ্যবাধকতা । 
অথচ পণ আদান-প্রধাণের মত একটি দ্বণ্য সংকামক ব্যাধির হাত থেকে 

আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার। প্রতিদিন যে হারে পণ্রে দায়ে গৃহবধূং 
জীবন নাশ হচ্ছে, ভাতে ভবিয়াৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের নিজেদের কীতির 

চেয়ে অপকীতিন্ন দৃষ্টাপ্তই উজ্জ্পতর হবে । ১৯৮--৮৬'ব মাচ পধন্ত পণের দায়ে 

বলি হয়েছেন ১৫৬২ জন নারী | ১৯৮০-৮৬তে শুধু দিলীতেই পণের দায়ে 

মৃত্যু হয়েছে ২১৩৭ জনের । পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য এধরনের ঘটনায় গৃহবধূ-মৃত্যুর 

সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। 

১৯৬১ সালে সংপদে পণপ্রথা-বিরোধী আইন পাশ হয়। ১৯৮৪ সালে 

ধ আইন সংশোধিত হয়। ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট রাজ্যসভায় উখাপিত 

সংশোধিত পণপ্রথাকন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে “পণপ্রথা সংক্রান্ত মৃতু” নামে একটি 

নতুন অপরাধ যুক্ত কর! হয়েছে। পণগ্রহশকারী:দন্ন পাচ বহর কারান এবং 

পাচ হাঞার টাক! পর্যস্ত জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই আইণ কার্ষে 

পরিণত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের । 

কিন্তু দীর্ঘকালের অস্ভি মজ্জায় চেপেবসা পণপ্রথার উচ্ছেদ ঘটান! শুধুই 
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আইন করে সম্ভব নয়, এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আন্ুযজিক আরো" 
কিছু সমশ্যার সমাধান দরকার । 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মেয়েরাই কোনে! না কোনভাবে পিতা বিংবা শ্বামী 

অথবা! অন্ত যেকোন পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল। এই 
অথনৈতিক পরাধীনতা মানসিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে দেয় । ভরণপোষণ- 

দাত। এবং তাব সাথে সাথে তার চারপাশের সকলের কথামত চলতে গিয়ে 

একসময় নিজ্জের ইচ্ছেমত কথা বলতেই তাবা ভূলে যায়। কোন নারীকে 

স্বাধীনভাবে চলতে দেখলে অভ্যাসের বশে তাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে মনে হয়। মনের 
ওপর বশ্টাতা স্বীকারের এই পর্দাটি থাকে কিংবা না-থেকে উপায় নেই বলেই 

পুরুষদের হাতের পুতুল হয়ে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে 

হচ্ছে । তাদের নির্যাতন সইতে হচ্ছে নিয়তির বিধান বলে অসভায়ভাকে 

মেনে নিয়ে। শেষ পর্বস্ত পরিকল্পিত আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হচ্ছে। 

আসলে অর্থনৈতিক ম্বনির্ভরতা ছাডা নাবীমুক্তি নেইঃ কোন মতেই নয় ' 
অক্ষমতা আর নিভবুতা থেকে জন্ম হয় শোষণ্বে বাভন্ন কলাকৌশল । তাই 

পণপ্রথার ভয়াবহতা থেকে মেয়েদের বক্ষা করতে হলে তাদের অর্থনৈতিক 

ত্বনিতরতার স্থযোগ তৈরি করে দিতে হবে। একথ। বলছি না যে অর্থনৈতিক 

স্বনির্ভরতা এলেই পণপ্রথার ভয়াবহ পরিনাম সমূলে শিশ্চিহ্ হবে, তবে 
অত্যাচার অনেকাংশে বন্ধ হবে, একথা নিশ্চিত । অত্যাচারীরা তাদের প্রাঞ্চির 

স্বার্থেই অত্যাচার বন্ধ করবেন। আর যদি তাতেও অত্যাচার বন্ধ না হয়, 

তাহলে বিকল্প পথ খুঁজে নেবার সুযোগ মেয়েদের নিজের অধিকান্পে। কাজেই 

পন্প্রথার করুণ পরিণতিকে ঠেকাতে হলে চাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের 

প্রায় সমস্ত ধরনের কাজে (যা তার শান্বীরিক দিক দিয়ে অস্থবিধেজনক, কেবল- 

মাত্র সে সব বাদে ) অংশ গ্রহণের সমান অধিকার । একজন অশিক্ষিত পুরুষের 

যদি কর্মসংস্থান হতে পারে, তাহলে একজন অশিক্ষিত নারীর কর্মসংস্থান হতে 

পারবে না? কাজ পাবার ব্যাপারে মেয়েরা, বিশেষত গ্রামের মেয়েরা, এখনও 

অনেক পিছিয়ে আছে, পিছিয়ে থাকতে হচ্ছে। কৃষক পরিবারের মেয়েদের 

এখনও স্বাভাবিকভাবে জমিতে কাজ করতে দেয় হয় না। তাদের শারীরিক 

অক্ষমতাকে বড কতে দেখা হয়। অথচ এই শশ্ত উৎপাদন নারীর মৌলিক 

স্ষ্টি। জমির সব কাঞই লাঙ্গল ঠেলার যত কঠিন নয় | সন্তানকে গর্ভধারণ 
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"৪ লালন-পালদের মত কঠিন ধর্ধের ও কষ্টের কাজটি বদি নারীদের দ্বারা 

অনায়াসে সম্পাদিত হতে পারে, তাহলে জননীতুল্য জামর সন্তানদের যত্র নিতে 

নারীরা পারবে না, একথা কোন্ যুক্তিতে মেনে নিই? মেয়েরা জমিতে ফসল 
ফলানোর কাজে পুরুষদের লাহাধ্য করতে পারে না, কারণ তাতে পুরুষদের কর্তৃত্ব 

ধর্ব হয়। এখানে কর্ম-নিয়োগের ক্ষেঞ্জে বড বাধা শোবণের আর একরকম 

প্রক্রিয়া। কলপলা-ভাঙা বা ইটভাঙা প্রভৃতির কাজেও মজুরী নির্ধারিত হয় স্ত্রী 

এবং পুরুষ হিসেবে আলাদ আলাদ। ভাবে । কোন মেয়ের কর্মক্ষমতার ওপর 

ভিত্তি করে তাকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। যোগ্যতা শ্রেণীকরণের চাপে 

তলিয়ে যায়। এসব দিক ব্যাপকভাবে ভাববার দরকার । অবশ্য বলতে ছ্িধ! 

নেই, সব মহিলারাই কাজে নিষুক্ত হতে চান না। পুরুষের ওপর নির্ভর করে 

করে পরনির্ভরভাই কারে কারে কাছে সত্য হয়ে ্াডিয়েছে। তাদের ধারণা 

হয়েছে স্বামীদেবতার ঘাড়ে চেপে বসে খাওয়াট। যেন তাদের বৈবাহিক 

অধিকার । পরিশ্রমবিমুখ থেকে থেকে ন্বনির্ভরতার কথা শুনলে ভেতরে ভেতরে 

তার। আতকে উঠেন? এমন দৃষ্টান্তও সমাজে রয়েছে । এসব ক্ষেজে তাদের 

মগজ ধোলাই-এর প্রয়োজন দেখ! দেয়। অবশ্ত সংখ্যার বিচাবে এরা এতই 

নগন্ঠ যে এদিকটাকে এক্ষেত্রে মুখ্য করে ন1 ভাবলেও চলে। 

এছাড়া, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য এবং মহিলাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রয়ো- 

জনীয়তাও অনন্বীকার্ধ। নিজেকে সচেতন করার জন্ত শিক্ষা মানুষকে সঠিক 

পথ দেখায় একথা বন্থল প্রচলিত । ১৯৭১ সালের লোকগণনায় ভারতের নারী 
শিক্ষার হার মাজ্র ১৮.৪৪, গ্রামাঞ্চলে ৮ শতাংশেরও কম। 

বর্তমানে পুরুধ বেকার সমস্যার আধিক্য “পণপ্রথাকে' বিলোপ করার পেছনে 

একটা বড অস্তরায়। যেহেতু হাজার হাজার যুবকই এখন বেকার, তাই বিষ্বের 
মাধ্যমে শ্বশুরের কাছ থেকে পণ নিয়ে তাদের অনেকেই চান এ টাকা দিয়ে 

ছোটখাট কিছু একট] কাজের ব্যবস্থা করে বেকারত্বের ছুবিসহ জাল! ঘোচাতে, 

সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল ভতে। এদ্দিকটি ভাববারও প্রয়োজন আছে। 

সরকারী আইন করেও পণপ্রথার মত একট! ঘ্বণ্/প্রথ্থাকে বন্ধ করা যেষাচ্ছে 

না তার পেছনে ক্রমবর্ধমান যুব-বেকার সমস্যাও বেশ কিছুটা দায়ী । 

সর্বস্তবের নারী সমাজকে পণপ্রথার কুফল সম্বন্ধে সচতেন করার ক্ষেত্র 

শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম গুলিরও একটা বড ভূমিকা রয়েছে । অবশ্ঠ প্রচার যি 
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একেবারেই প্রচারধমিতায় কূপ নেয়, (যেমন খবরের কাগজ, রেভিও, টেলিভিশন 

প্রভৃতিতে পৰ্রিবেশিত খবর বা তাত্বিক আলোচন]1) তাহলে তা সর্বসাধারণের 

মানসিকতাকে আলোডিত না-ও করতে পারে। বেডিও-টেলিভিশনে বিনো- 

দনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, কিংবা নাট্যাকারে যদি পণপ্রথার ভয়াবহতা, 
অধিকার সচেতনতা বোধ, শ্বনির্ভরতার উপযোগিতা প্রভৃতি আরে! বেশী 

করে তুলে ধরা যায়, তাহলে কিছুটা স্থফল পাবার সম্ভবনা থাকে। বিভিন্ 

সভাসমিতিও একাজে ভূমিকা নিতে পাবে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক 

মহিলা সমিতিসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একাজে অগ্রণী-ভূমিকা পিচ্ছে। 

পণপ্রথার করুণ পত্রিণতিকে ঠেকাতে হলে কণ্ঠাায়গ্রস্থ পিতাদেরও একটি 

ব্যাপারে সচেতন হওয়া বোধ হয় দরকার। সেটা হলো, বপ ও কশে উভয় 

পরিবারের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং প্রতিপত্তিগত সমতাবিধান। কনে? বাব! 

শ্বভাবতই চান নিজের চেয়ে আরে বেশি ম্বচ্ছল ঘরে মেয়ের বিষয়ে দিতে । ফলে ববের 

ঘরের সংগে নিজেকে ও মেয়েকে মানানসই করতে গিয়ে তাকে সাযখের বাইরে 

পাল্লা] দিয়ে চলতে হয় ; পাত্রপক্ষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে নিজেকে অন্তদিক 

থেকে খণের ভারৈ জর্জরিত করতে হয়। সে প্রতিযোগিতার পাল্লা গিয়ে 

টিকতে না পারলেই পরিণতি হয় রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনার” নিরুপমার মত্ত। 

কাজেই কন্ঠাপক্ষকেও অবদমিতলোভের কামনাকে একটু সংঘত করা ভাল নয় 
কি? তাতে করে মেয়ের পক্ষেও খানিকটা স্থবিধে হয় শ্বামী বা শ্বশুরের ঘরে 

নিজেকে মানিয়ে নিতে । 

আর. একটা কথা। শুনতে কারো কারো কাছে শ্রুতিকটু হলেও এ প্রসঙ্গে 

উল্লেখ কর! অবাঞ্ছিত নয়। তাহলে' প্রাপ্তি বয়স্ক পাত্র-পাত্রীকে তাদের মনমত 

দ্বামী বাঁ স্ত্রী নির্বাচনের সবযোগ দেয়া । যাক সার! জীবনের জন্য সঙ্গী হিসেবে 
বেছে নেয়া ভয়, তাকে উভয়ের এঁক্যমতের, চেনাজানার মধ দিয়ে, ভালবাসার 

মধ্য দিয়ে নির্বাচন করাই কি ভাল নয়? মানছি এই চেনা-জানার মধ্যেও 
ফাক থাকে, ছন্বসংঘাত দেখা দেয় কোন কোন ক্ষেত্রে। তবু নিজের মনের 

কাছে কিছু সাত্বনা থাকে। আর আমাদের বে মূল আলোচনার বিষয় পণ- 
প্রথার ভয়াবহতা, তাকে অনেকাংশে হ্রাস করা যায়। 

সবশেষে বলা যায় ! কন্ঠাদায়গ্রস্থ পিতার কন্তা সম্প্রদান করতে গিয়ে নিঃস্থ 

হওয়ার (পেছনে তাঁদের নিজেদের বৈষম্যমূলক আচারণও কিছুটা পরোক্ষে দবাখী । 
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পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-কন্ঠ। সবার সমান অধিকার । একথা ভারতীয় সম্পত্তি 

অধিকার আইনেই শ্বীকত। সম্পত্তির এই “সমানাধিকার আইন,-র দ্বার! ক্বীকৃত 
হলেও সমাজের বিশেষত পিতাদের হবার সহজ-শ্বীকৃত বা সমবণ্টন হয়নি আজও। 

এখনও পিতারা স্থাবর সম্পত্তি ভাগ করেন ছেলেদের সংখ্যা্ডণে । বণ্টনও করেন 

এভাবেই, যেমন ছু'ছেলে হলে ছু'ভাগ, মেয়েকে সহজে ভি:সবেই ধরতে চান না; 

এ মেয়ে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিরও উত্তরাধিকাব্রিণী প্রাথমিক পর্যায়ে শ্বাভাবিক 
নিয়মে হতে পারছে না। আমাদের সমাজে তাই দেখ! ষায়, বাবার কাছ 

থেকেও একধরনের ঠষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে মেকেরা । নিজের 
আপন ঘর বলে কিছু থাকেনা এদের । ফলে অধিকাংশ নিম্ন-উচ্চ-মধ্যবিত্ত ব1 

নিষ্মমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের] বিয়ের সময় বাধার অত্যধিক যৌতুক ও পণ 

দিতে দেখলে বিব্রত হন না, বরং মনে মনে খুশী ভন এই ভেবে যে বিয়ের 

সময়ে যেটুকু পাওয়া গেল এটুকু ষথার্থপা 9য়, ওইটুকুই তার ভখিষ্যতের ভরসা । 

এর পরের পাওন। তো! সব ফাকি । আর তাই বড় মেয়ের চেয়ে ছেটমেয়েকে 

কম দিলে ছোটমেয়ে যনে মনে চটে যায়। ভাবে কেন বরপক্ষ আর একটু 

চাইতে পারলে! না । পাত্রপক্ষও বোঝেন, একবার “পণ+ নিয়েই সারাজীবনের 

জন্য মেয়েটির সমস্ত খরচ বহন করতে হবে, কাজেই যতটা সম্ভব চাপ দিয়ে 

নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কাজেই মেয়েকে স্থুধী, স্বনির্ভর দেখতে হলে মেয়ের 
বাবাকেও বিষাতীস্থলভ মনোভার পাণ্টাতে হবে, মেয়েকে দিতে হবে স্বসম 

বণ্টনের আইনানুগ অধিকার । 

পাদটীকা 
১. রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ / আবুল কাশেম চৌধুরী সম্পািত, দেনা পাওনা, 

পঃ ১৩। 
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কৃষ্ণকলি বিশ্বাস 

বর্ণবাদ ও বর্ণবিধ্ষেবিরোধী রবীন্দ্রনাথ 

ভারতের একতৃতীয়াংশ আরতনের দেশটা আফ্রিকা, জনসংখ্যা তিনকোটির 

মত। এরমধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ অর্থাৎ কৃষণবণ মানুষের সংখ্যা প্রা আডাই লক্ষ। যেসৰ 
সচ্যন্বাধীন দেশে নয়া উপনিবেশ গড়ার মাকিনীষভযন্ত্র জোরকদমে চলছে তার 

মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিক। আজ সামনের সারিতে । বর্ণবিদ্বেষবাদের পোষাক গায়ে 

চাপিয়ে সংখ্যালঘু গোরা সাহেবদের লাগামছাডা অত্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকার 

সংখ্যাণ্তর জনগণের শ্বাধীনতা৷ হরণ করে চলেছে সভ্য পৃথিবীর নাকের ডগায় । 

আর সেই কারণেই শ্বাধীনতাকামী মাস্ষের উত্বাল সংগ্রাম চলছে প্রতিদিন 

প্রতিমুহত্তে। অজন্্র ত্যাগ ও আত্মদানের ধারালে! অভিজ্ঞতায় আফিকার 

কালোরঙের মান্ষশ্ডলে৷ দিনে দিনে জীবস্ত ইস্পাত হয়ে উঠছে। 

বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্ত আফ্রিকার 

কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের প্রতিবাদ-আন্দোলন দ্বানা বাধতে শুরু করে ১৯১২ সালে 

“আফ্রিকান ন্তাশনাল কংগ্রেসের” জন্মলাভের মধ্যদিয়ে। পাশাপাশি তৈরি হয় 
“সাউথ আফ্রিকান ইপ্ডিয়ান কংগ্রেস ও বিভিন্ন গণসংগঠন | ১৯৫৫ সালের মার্চ 

মাসে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন? গঠিত হয়। এবুই সঙ্গে 

“কালার্ড পিপলস্ কংগ্রেস” এবং 'কংগ্রেন অব ডেমোক্রাটস” সংগঠন দু'টির সংঘবদ্ধ 
মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের জুন মাসে, জোহানেসবার্গের কাছাকাছি 

ক্লেপটাউনে , এই মহাসম্মেলনে “ফ্রিভাম চাটার? বা ম্বাধীনতার দলিল” গৃহীত 

হয় সেই দলিল আজও ম্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ ক্ূপরেখা । এই 

দলিলের মূল কথাগুলির মধ্যে ছিল বর্ণবিগ্বেষ বা জাতিরভিত্তিতে স্ব প্রচার 

কর হবে দণ্ডনীয় অপরাদ। কিন্তু তা সত্বেও যখন বর্ণবিদ্বেষী 'গীস” আইনের 
মত বর্বোরচিত আইনকে তাদেত্র সামনে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় তখন 

প্রতিবাদী সংগ্রাম জোরালে! আকার ধারণ করল। ১৯৬* সালে আইনগত 
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ভাবে 'পীস' আইন পাস হয়; এই আইন ছিল সভ্য ছুনিয়ার কাছে চরম লজ্জার 
বিষয় । এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গ মাম্ষের ওপর অগ্ঠায় জুলুম । 

ক্রমশ অন্যায়ের বোঝাট। কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর আরো! বেশী করে পেষণ করবারু জন্য 

এগিয়ে এলো শ্বেতাঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে । প্রসঙ্গত, দৃষ্টান্তপ্বরূপ বলা ঘাষ যে, 

প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ শিশুর শিক্ষার জন্য সরকার খরচ করে বছরে ৬৯৬ ডলার কৃষ্ণাঙ্গ 

দের ক্ষেত্রে মাথাপিছু মাত্র ৪৫ ভলার। ফলে কৃষ্ণঙ্গ শিশুদের এক বিরাট অংশ 

শিক্ষার জগতে ঢুকতেই পারে না । এছাডা, কৃষ্ণাঙ্গ রমণীদেরকে তোগের সামগ্রী 

হিসেবে ব্যবহার করবার অধিকারে শ্বেতাঙগরা জন্মগত অপ্রিকারেই অধিকারা। 

এই হচ্ছে বর্ণবিদ্বেষধাদ । এই বর্ণবিদ্বেষবাদ থেকে «ক্ষণ আফ্রিকাকে মুক্ত 

করবার লক্ষে) অবিচল 'আফ্রকান স্টাশনাল কংগ্রেল” এর অবিসংবাদী নেত। 

নেলসন্ য্যাণ্ডেলা। তাকেও বোথা সবুকাগ্জের পুলিস গ্রেপ্তার করে ১৯৬১ 

সালে। টানা তিনবছর চলে বিচাবের প্রহনন | ১৯৬৪ সালে ম্যাগ্ডেলা ও অন্যান্ট) 

নেতাদের যাবজ্জীবন কারাদ দণ্ডিত করা হোলো? 

কিন্ত এরফলে বিদ্রোহের আগুন আরো প্রবলতর সংগ্রামীরূপ নিয়ে দেখা 

দিল। তরুণ কবি বেগ্জামিন মোপাইজেন লেখনী গর্জে উঠল। এ কঠকেও 

স্তর করে দেপারু জন্য ২৮ বছরের তরুণ কবিকে ১৮ অকৌোব্র' ৮৫ ফাসী 

দিলে! বোথ! সরকার ১ কিন্তু এভাবে জনতার কঠ স্তব্ধ করা যায় না। ফাঁসর 

ঠিক আগের মুহূর্তে তরুণ কুবি ভার শক্ত সবল বলি ডানহাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে তুলে 
ধরেছিল আকাশের দিকে আর নির্ভয়ে বলেছিল--সংগ্রাম চলবেই। শ্বদেশ- 
বাসীর প্রতি বেঞ্জামিন “মালাইজের এই শেষ আশ্বাস কিন্ধ স্বদদেশবাসী এতটুকু 

বিশ্বত হয়নি। তাই আজও আফ্রিকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে 

মুক্তির সংগ্রাম। 

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মানুষ মানুষকে শোষণ করে। আর সেই শোষণ 

চালাবার জন্ঠ দাড করানে! হয় নানান ধুক্তির,নানান তত্ব ৪ গে পঠে। বর্ণবিহ্বেষও 
যেএধরনের কিছু তত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত পূর্বব্তী আলোচনায় তা বোধূহয় গ্প£ত 

ফুটে উঠছে। এইযে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ওপর শ্বেতাজ, সাম্রাজ্যবাদী, 

ক্ষমতা লিপ্ন, সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকভাবে শোষণ চালাচ্ছে, এরজন্য তার! কখনও 
বিজ্ঞান কখনও সংস্কৃতির দোহাই দিচ্ছে, তরুণ কবির কঠ রোধ করছে। উদ্দেশ্ট 

একটাই, কৃষ্ণা মানুষকে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিকট প্রচার করে ধন, সম্পত্তি 
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ও শ্রশক্তি লুঠ করা । আজকের পৃথিবীও ভিন্ন ভিন্ন জারগায় এর ভিন্ন ভিন্নরূপে 

নিজেকে কলুধিত করছে, সময়ের সঙ্গে যদিও এর রূপের পরিবর্তন ঘটেছে তবু 

আজও বর্ণবিছেষের ঘ্বণ্য অন্যায় অত্যাচার থেকে পৃথিবী মুক্ত নয়। 

এরই মধ্যে শিল্পী তার শিল্প সাধন! করে গিয়েছেন এবং করছেন, সাহিত্যিক 
সাহিত্য স্ষ্টি করছেন। সর্বকালেই দেখা গিয়েছে সমসাময়িক অবস্থা তাদের 

চিন্তাধারায় প্রভাব-বিস্তার করেছে, তাদেরকে আন্দোলিত করেছে বিভিক্নভাবে 

এবং এর প্রকাশও ঘটেছে এক এক জনার ক্ষেঞ্জ্রে এক এক ভাবে । কেউ এগিয়ে 

এসেছেন অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে, বর্ণবিদ্বেষকে ধিক্কার জানাতে । 

কোনে কোনে ক্ষেত্রে আবার শোষণ নীতির সমর্থনে তৎপরতা পরিলক্ষিত 

হলেও তা জনগণের সর্বোপরি কালের সমর্থনলাভে সক্ষম হয়নি । এন্দাবেই 

মানুষের শিল্প সাহিত্যে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে তার অতীত, তার বর্তমান । 

ইতিহাসও নিঃশবে তার ছাপ রেখে যায় কালের বিধতনের সঙ্গে সমতা রেখেই ? 

স্ 

বিশ্বের কবি, পাশ্চাতা সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকাব্যের 

ভাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন ভার অঙ্কুরস্ত কাব্য সম্ভারে। বর্ণবিছেষের প্রশ্নেও 

কবিকে মুক থাকতে (দখা যায়নি । সমসাময়িক ঘটনাবলী বারবার তার রচনাকে 

নাছ। দিয়েছে, আনু ঠিক একইভাবে ত' তার সাহিত্য বিকাশলাভ করেছে । 

সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতশক্তির প্রবল প্র তাপের সঙ্গে সঙ্গে তার নগ্ন ওদ্ধতোর দীনতা 

প্রকাশ পেয়েছে কবির সাহিত্যে, এ সবকিছুর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য 

স্যটটি করেছেন । 

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিছ্বেষ নিয়ে আজকে চঞ্চলতার স্যষ্টি হয়েছে তার 

চন] করে গিয়েছেন কবি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই, তার “আফ্রিকা; কবিতায় 

কবি এর প্রতিবাদ করেছেন অত্যন্ত সুদৃঢ় কঠে। 
রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন কলকাতার বিত্তশালী, বনেদীপরিবার জোড়ার্সাকোর 

ঠাকুর বাডীতে। ব্রাহ্ম সংস্তি, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 

এ সব অবস্থার প্রভাবই তার জীবনে পডেছিল। তার বিভিন্ন সময়ের বচনান্ 

মধ্যে অবস্থাগুলির প্রভাবও পড়েছে বেশ সচেতন ভাবেই। অন্তায়ের বিরুদ্ধে. 

অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শ্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে কবির লেখনী সোচ্চার হয়েছে 
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বিভিন্ন সময়ে। সেই কারণেই কবিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের নুশংস হৃত্যা- 

কাণ্ডের প্রতিবাদও করতে দেখ গিক্েছিল বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই । কিন্তু জীবনের 
শুরুতেই কবির স্থষ্টির এ পরিপক্কত। লক্ষ্য করা যায়নি , কবিজীবনের সময়ের 

বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার স্থির প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে । কবির বিভিন্ন 

সময়ের লেখা বিভিন্ন রচন] যদ্দি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে তার চিন্তাধারার 

মূল স্থুরটি এবং তাঁর বিবর্তনের সুরটি সহজেই ধরা পডে। এটা উপলব্ধি করা 
বোধহম্ব এতটুকও অন্থবিধাজনক মনে হবেন যে, চিস্তার জগতে একটি মেরুর 

থেকে অন্ত মেরুতে তীর যাত্রা, যার প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন তার রচণার 

মধ্য দিয়ে। 

বাল্যকাল থেকেই কবির ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। 

ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তার-পনিবার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল; ব্যক্তিগত 

জীবনে তার, এই ধোগস্থজ আরে দৃঢ় হয়েছিল। এই অবস্থায় প্রাথমিক 

পর্যায়ে কবির মনে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে একটা দুর্বলতাও গডে ওঠে। 

আর, এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্যায়ে শ্বেতাঙ্গদের জাতিগত উৎরুষ্টতা মেনে 
নিয়েছিলেন | তার মনে এ-বিশ্বাস জন্মেছিল যে, কেবলমাজ্স শ্বেতাঙদের 

সংস্পর্শে এসেই ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব। একদিন অগ্রগতির ষে জোয়ার 

এনেছিল শ্বেতাঙ্গ আর্ধরা, পরবর্তীকালে সেই ভূমিকা পালন করবে ইংরেজরা, 

এইছিল রবীন্দ্রনাথেয় বিশ্বাস। আর সেই কারণেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উপাসক 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অ-শ্বেতকার, দলিত একটি জাতির-সংঘাত ফুটে উঠেছে তার 

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে । 

এই অন্তত্বন্থের ফলে কবি দীর্ঘ পিন ধরে, শ্বেতকায়দের জাতিগত উতৎক্তা 

ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনের মধ্যে দোদুল্যমান থেকে যান। কিন্তু 

শেষ পর্যস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার পৃজারী রবীন্দ্রনাথের মোহতঙ্গ হয় এবং শোধিত 
জাতির লেখক রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। এখানেই কবির 

জয় । কবির সাহিত্য প্রকাশের বিবর্তনের ধারাকে কিছুটা তুলে ধরবার চেষ্টা 
করলে তাকে বোঝা সহজ হতে পারে। 

১৩১৫-এ “সমাজ, গ্রন্থে ববীন্দ্রনাথ “পূর্ব ও পশ্চিম বিষয়ে লিখতে গিরে 
উপলব্ধি করেছিলেন, তারতীয় সভ্যতার অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য-সভ্যতার 
ছোয়। অপরিহার্য, ষ। ম্পষ্টত তার রচনায় পরিলক্ষিত £ “পশ্চিমের সংশ্বব হইতে 
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বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। যুরোপের প্রদীপের মুখে 

শিখা এখনও জলিতেছে। সেই শিখ! হইতে আমাদের-প্রদদীপ জালাইয়! লইয় 

আমাদিগকে কালের পথে আর একবার-যাত্রা করিয়া বাছির হইতে হইবে। 

ইংরেজের আহ্বান যে পর্যস্ত আমরা গ্রহণ না কৰিব, আমাদের সঙ্গে মিলন ষে 
পর্যস্ত না সার্থক হইবে, সে পর্যস্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন 

শর্তি আমাদের নাই। যে ভারতবর্ষ অতীতে অস্কৃবিত হইয়া ভবিষ্যতের 

অভিমুখে উত্তিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের-জন্য প্রেব্রিত হুইয়। 

আসিয়াছে ।১ 

এ থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শ্বেতাঙগদের-পক্ষ সমর্থনকারা, বর্ণাবছেষী চিন্তা 

ধারার একটা প্রতিফলন প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে, এবং এ থেকে কবির সম্বন্ধে যে 

ধারণা পোষণ করা যায়, তা বোধ হয় একেবারেই সঠিক নয়। কারণ পাশ্চাত্য 

প্রভাবে প্রভাবিত কবি নিঙ্জেকে সাহিত্য জীবনের শুরুতে 'কিছুট! সাআজ্যবাদী 

মনোভাবে প্রকাশ করলেও, এর পরিবতন ঘটে এবং ক্রমশ তা তার রচনা থেকে 

উপলব্ধি কর! যায় 

১৩১৫-এ “সমাজ? গ্রন্থের বে বিষয় উপ্লেখ কর] হোলো, তা থেকে রবীন্দ্রনাথের 

যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেই মনোভাবের সঙ্গে গবিনিউ, চেম্বারুলেন 

প্রমুখ শ্বেএকায় বণখিছেষীদের চিন্তাধারার খুব একটা তফাৎ খুঁজে পাওয়া 

যায় না। শ্বেতাঙ্গদের সাআজাবাদ বিস্তারের অন্যতম যুক্তি হিসাবে তারা 

“দ1)169 2981718 1)97:4979+এর তত্বটির উখাপনা করেন। এই তত্বের মাধ্যমে 

শ্বেতাঙদের সাআ্রাজাবাদকে নৈতিক আচ্ছাদণ দেওয়া হয়। বর্ণবিদ্বেষকে তাত্বিক 

যুক্তি দিয়ে জিইয়ে পাখা হয়। এই বক্তব্যের পরিপূরক হিসাবে বলা হয় ষে 
কৃষ্ণাঙ্গ বা অ-শ্বেতাঙগদের ওপর শাসন করা “উন্নত” শ্বেতাঙ্গদের একট] স্বাভাবিক 

কর্তব্য। পাশ্চাত্য দর্শনে উদ্ভুদ্ধ বনু অ-শ্বেতা্গ বুদ্ধিজীবীকে এই প্রচার 
মোহাচ্ছন্ন করে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের অন্যতম । 

সাআজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ তথাকথিত “সভ্য, রাষ্টগলি দিনের পর দিন এশিয়া! ও 

আফ্রিকার হাজার হাজার মানুষকে দাবিয়ে রেখেছিল যে একটি মাত্র জোরালো 

ত্বত্বকে খাডা করে, তা হোলে বর্ণবিদ্বেষী তত্ব । নিজেদেরকে “সভ্য বলে মনে 

করলেও শ্বেতাঙগর। তাদের ভাষায় “অ-সভ্য' কষ্তাদের সঙ্গে ষে আচরণ কনে 

চলছিল (এখনও চলছে ) তাকে 'মোটেই সভ্য আচরণ বল! চলে না, তাই 
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ববীন্দ্রনাথের সামনে এই “সভ্য জাতির মুখোশ একটার পর একটা খসে 

পড়তে লাগল । 

১৯১২ খ্রীষ্টাক, ১ এপ্রিল । জলিয়ানওয়ালাবাগের নুশংস হুত্যাকাঁও ঘটে 

গেল। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক “পভ্য' ইংরেজ । এইবারই রবীন্দ্রশাথের 

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ওপর ধাগ কাটল , ইংরেজ জাতির প্রতি গভীর-শ্রদ্ধা থাকা 

স্বত্বেও রবীন্দ্রনাথ এঘঢনার প্রতিবাদ না ঝরে পারুলেন না, ইংরেজ সরকারের 

দরে নাইট হুড তান ফিরিয়ে দ্িলেন। এ প্রসঙ্গে (তনি সরপ্ারকে 

লিখলেন £ “ অস্ত*: আমি নিঙ্গের সম্বন্ধ এই কথা বগিতে পাবি যে আদার 

ষে সকল শ্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্িত করতার লাঞ্চনার মন্ুয়ের অযোগ্য 

সন্মান সহ্য করিবার মাধকারী বলিয়া গণ্] হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান চিহ্ 

বর্জন করিয়া আমি তাছাদেরই পার্খে নামিয় দাডাইতে হচ্ছা করি? ।২ 

জালিযানওয়াঞ্গাবাগের ঘটনাবলী কবিকে মশলাহত কৰেছল তাই তার এই 

প্রতিবাদ। ভার এই প্রতিবাদের ভাথা ছিপ এত কঠোর যার জন্য সেপ্দনের 

বন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও কবির এই মানসিক প্রতিঞ্চিয়ার প্রতিফলনের 

প্রকাশকে বিন্মিত কবে।ছল। তারা ভম্ম! প্রকাশ করেছিঞ্গেন কেউ কেউ। 

রাজনৈতিক দলের পুরোধা স্থাক্সাগাম্বীজীও সে'দশ ববীন্দ্রনাথর এ চিঠি 
এঁ সময়ে প্রকাশ করা যুক্িন্গত মনে করেননি । কবির একাপ্ত হিতৈষী 
এগুজ সাহ্ছেবও পেদিন কবিকে তার চিঠিব ভাষা নরুম করবার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ তীর প্রতিবাদের কক কিছুতেই সোচ্চার কর! 
থেকে বিরত করতে পারেননি । 

জালিয়ানওয়ালাবাগের এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ কা সত্বেও কিন্ত 

তখনও পর্বস্ত রবীন্দ্রনাথ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে মোহমুক্ত হতে 
পারেননি । আর সেই কারণেই, ১৯২* সালে তিশি লণ্ডনে গিয়ে যখন 

দেখলেন পারামেণ্টে ভায়ারের নিরগ্কুশ সমর্থন, তখন মনে মনে বেদনা 

অনুভব করলেন । 

১৯২২ সালের জুলাই মাসে লগ্ন থেকে তিনি লেখেন £ * ** *'পার্থামেণ্টের 
উভয় কক্ষে যে ডায়ায়ের বিতর্ক হ'ল, তারফলে ভারতের প্রতি এ দেশের 

শাসকবৃন্দের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে আমার মনে বেদনার সঞ্চার করেছে এতে 

বোঝ] গেল, বুটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা আমাদের প্রতি যতই অমাম্গধিক 
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অত্যাচার করুন না কেন, এতে পালামেণ্টের সদস্যদের মনে বিন্দুমাত্র ক্রোধের 

সঞ্চার ভয় ন। ৩ 

রবীন্দ্রণাথ বোধহয় মনে করেছিলেন যে বুটিশ পার্লামেন্টের সদন্তরা এই 

অত্যাচারের প্রতিবাদে সোগ্চান্ত হবেন। হয়তো তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল। 

তার মনে ইংরেজের জন্য তখনো একটি বিশেষ স্কান ছিল ১ বিশেষ স্থান ছিল 

পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের দন্ত । এহেন শ্বেতাঞ্গ মান্থষ অনৈতিক বা 

অমানবিক কাজে লিপ্ত হবে, এধারণা তিনি হয়ত মশে সম্পূর্ণভাবে স্থান 

দিতে পারেননি । কিন্ত কাষহ তা প্রত্যক্ষ করায় তিনি স্বভাবতঃই 

আঁঙত তলেন। 

করি যখন ভার চতুপিকে শ্বেগাঙ্গ ইংরেজ শাসনকতাণ্ের অন্তায় অভ্যাচার 

প্রত্যক্ষ কপ" লাগলেন, তখনে' কিন্ধ তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইংবেজকে 

পুরাপুরি দাশ কর পারেশান । শ্বেতাঙ্গ পাশ্চাতা জাতির-সভাতার তত্বকে 

খুলতে ন. পেখে বুবীন্দনাথ ভারতবধের কুশাস নর খায় ভারটা অন্নকাংশেই 

ভাপ্প তীয়দের পর চাপিয়ে দেশ £ স্বদেশ ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে 

দমন কি গাহার মহতকেই উদ্দীপি ত সাখিবাব জগ্ঠ চারিদিক হইতে নানা 

[চষ্টা নিয়ত প্রখোগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা 

উচ্চভ্রমিতে ধারণ করিয়া রাধবার অন্ত অশান্তভাবে কাজ করে, কিন্কষে 

ভারতবধষের সঙ্গে ইরেজের কারবার সেই ভাবতবধের সমাজ নিজের দুর্গতি 

দুর্বলতা বশ তই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্বোধি ত করিয়া রাখিতে পাবিতেছেনা 

সেইজন্য যথার্থ ইংরেক্ম এদেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে ফল পাইত সে ফঙ্গ হইতে 

সে বঞ্চিত হই7 ডাছে? 18 

এইভাবে ক্রমশ রবীন্দ্রণাথ একদিকে যেমন ইংরেজের অন্তায় অত্যাচার 

সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন, অপরদিকে কিন্তু ইংরেজের জাতিগত উতকৃ্টভার 

তত্বকে ভুলতে পাবেন না। যদিও শ্বেতাঙ্গ পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তার 

একট] বিশেষ ছূর্বলত পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তার মান- 

সিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে এই মোহ থেকে মুক্ত হন অনেকটাই । 

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও তাই রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার পরিবর্তন 

ঘটতে থাকে । শ্বেতাগদের সম্পর্কে তার মোহ অনেকটাই কেটে ষায়। তিনি 

উপলব্ধি করেন কিভাবে ভারতবধে তথ! বিশ্বে, শ্বেত-সাম্রাঞ্যবাদ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের 
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সর্বনাশ সাধনে উদ্যত। তাই “আফ্রিকা, কবিতায় তিনি যখন ক্ষমতালিগ্, 
এই জাতির কথা লেখেন, তখন তাঁর আগেকার মোহের অবশিষ্ট দেখা যায় 
নাঃ এল ওরা লোহার হাতকভি নিয়ে / নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকডের 
চেয়ে, / এল মানুষ ধরার দল / গর্বে যারা অন্ধ তোমার সুর্য হারা অরণ্যের 

চেয়ে / সভোর বর্বর লোভ / নগ্ন করুল আপন নির্পজ্জ অমানুষতা” ৫ 

এবারে কবিকে দেখ গেল যেন এক নতুন সাহিত্যিকরূপে। কবি কণে 
সোচ্চার প্রতিবাদের পাশাপাশি নিপীড়িত “আফ্রিকার কৃষ্ণাজদের মধ্যে জাগরণের 

মন্ত্র প্রবেশ করিয়ে দেবার এক আদম্য প্রচেষ্টা । কবির স্ষ্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া 

গেল বর্ণবিছবেষী, শ্বেতাঙ্গদের মুক্তির প্রতিধনিমূলক বার্তার কোনো ইাঙ্ধত, 
এ যেন অন্ত এক রবীন্দ্রনাথ । কবিকে যেন মনে হোলো, অনেক আগুনের 

তাপে দগ্ধ হয়ে, অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক নতুন ইজ্জ্যলাভ 

করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন । কবির লেখনীতে বেজে উঠল শোধিত মান্ুষ- 

জনের ক, তিনি যেন তাদের প্রতিনিধি হয়ে লেখনী ধরলেন । শুধমাত্র তার 

নিজের দেশের নয়, বিশ্বের নিপীভিত মাহষের যন্ত্রণার কথ। প্রতিধবনিত হয়ে 

উঠল, প্রতিবাদের ক সোচ্চার হয়ে উঠল ভার লেখনীতে। প্রসঙ্গত, 

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই একইভাবে একই ভাব ফুটে উঠেছিল পৃথিবীর 

আর একপ্রান্তের কষ্কাগ (লেখক ডেভিড ডিওপ-এর-লেখনীতে । তার 

'আফ্রিকা” কবিতায় তিনি.লিখলেন £ আফ্রিকা । আমার আফ্রিকা / এ শোন 

কান পেতে শোন । / গম্তভীব্র-গর্জনে উন্মাদ ক্রোধ । / আফ্রিকা সরব “সাচ্চার ।৬ 

এরই পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার আর একজন তরুণ কুষ্ণাঙ্গ কবির কঠেও 

শোনা যায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ। তরুণ কবি বেঞজামিন মোলায়েজ 

লেখেন ; কোসি সিকেলে আফ্রিকা / জাগো জাগো আফ্রিকা / আমাদের হাতে 

আজ ঠিকঠীক ধাতুর ব্যবহার, / মুঠোর ভেতরে দমবন্ধ গ্রেণেড,/ ফাসিকাঠ, 
গুলি আর মৃত্যুর ফাকে ফাকে / হুল্লোড, চড়ুইভাতি, ভালোবাসা-_ / কোসি 
সিকেলে আফ্রিকা-*..*১১*, ৭ 

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে 'আফ্রিকা" কবিতার মধ্যদিয়েই খুঁজে পাওয়া যা 
বর্ণবিছ্বেষ-বিরোধী কবিকে । নিজেকে যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে দিতে চাইলেন 
এ সমস্ত নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষজনের সঙ্গে। শ্বেত সত্যতার ওপর যে শ্রদ্ধা 
নিয়ে কবি জীবন শুরু করেছিলেন, জীবনের সায়াহ্ছে পৌঁছে তিনি সে শ্রদ্ধা 
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হারিয়ে ফেলেন। বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসেব্ দিকে তীর মানসিকতার ক্রম- 

বিবর্তন ঘটে । তার জীবনের শেষ জন্মদিনে, ১৩৪৮-এ প্রকাশিত “সভ্যতার 
সক্ষট” প্রবন্ধে তার সেই ভেঙে পড় বিশ্বাসের ছবিই ফুটে ওঠে £ “এই বিদেশীয় 

সভ্যতা, ষর্দি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, 

সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে 18 900 

0৫09£, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দাঁরোয়াণী মাত্র। 

পাশ্চাত্য জাতিব্র সভ্যতা-_-অভিমাণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে । সে 

তার শরভক্ষপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি? ।৮ 
রবীন্দ্রনাথের লেখনী বহুধারায় বহুদিকে প্রসাবিত। নানান কাব্য, গল্প, 

উপন্তাস, নাটক, প্রবন্ধে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রসাহিতে)র ভাগ্ডার। নানান ধারাম্ব 

প্রবাহিত ব্ুবীন্দ্রসাহিত্যের শুরু হয়েছিল প্রেম-প্রকৃতির সমন্বয়ের পাশাপাশি 

সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিভিন্ন বিষয়কে সঙ্গে করে, কিন্তু ধীরে ধীরে কবির কাব 

গল্পে, উপন্তাসে, প্রবন্ধে অর্থাৎ সাহিত্যের প্রতিটি ধাবাতেই বিষয়ের চিন্তাধানার 

পরিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে বেশ স্পষ্টভাবেই। 

আজ কৃষ্ণা দুনিয়ায় যে “ব্যাক কনসাসনেসের আন্দোলনের” ব্ধপ দান। বেঁধে 

উঠেছে প্রবলভাবে, তার প্রথম ধাপে যে রবীন্দ্রনাথ পৌছে ছিলেন, তা তার 
প্রকাশিত “আফ্রিকা” সাক্ষ্য বহন করে। “সভ্যতার সঙ্কট” প্রবন্ধের মাধ্যমে 

তিনি সাম্রাজ্যবাদীর নগ্রবূুপ তুলে ধব্ে তার সমালোচন1 করতে এতটুকু 

ছিধাবোধ করেননি । তাই তে। জীবনের সায়াহ্ছে পৌছেও কবি যখনই উপলক্ি 

করেছেন, তখনই তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। নিজেকে পুরোপুরি 

সংগ্রামী লেখক হিসেবে উত্তরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা থেকে গেলেও 

তিনি তার এ ঘাটতি খুব সহজভাবেই হ্বীকার করতে এতটুকু কৃ্ঠাবোধ 

করেননি । 

জুত্র 

১. পূর্ব-পশ্চিম / সমাজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর+ বিশ্বভারতী সংকলন, কলিকাতা, 

১৯৬৫, পৃঃ ৭৫ 

২, ব্ুবীন্দ্রনাথ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ, টেগোর ব্লিসার্চ ইনসটিটিউস, কলিকাত। 

১৯৭৭) পৃ ২ ১৮-১৯। 
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* রবীন্দ্রনাথ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ, টেগোর রিসার্চ ইনসটিটিউট, কলিকাতা 
১৯৭১। পৃঃ ৩২। 

পূর্ব ও পশ্চিম, সমাজ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী সংকলিত গ্রন্থ / 
পৃঃ ৮১। 

আফ্রিকা, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চিত, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৫৬, 
পৃঃ ৭২০। 

সূলকবিতা৷ “4.51০%র ভাবান্তর / অন্থবাদ £ নির্শল রায়। 

কোসি সিকেলে আফ্রিকা / বেঞ্জামিন যোলায়েজ-এর কবিতার বাংলা 

রূপান্তর / ভাষাস্তর £ অমিতাভ দাশগুধু। 

সভ্যতার সংকট / রবীন্দ্ররচনাবলী, ঘড় [বংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, 
১৩৫৫ । 



মানস ভট্টাচার্য 

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও রবীন্দ্রনাথ 
১ 
সাআজাজ্যবাদ কথাটির আক্ষরিক অর্থ সাম্রাজ্য বিস্তান্নে সচেতন ভূমিকা গ্রহণের 

মধ্যেই নিহিত রয়েছে । এক অর্থে বিংশ শতাব্দীতে সাম্রজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্য 

বাদের সংজ্ঞা পরিবতিত হয়েছে ঠিকই কিন্ধু বদলায়নি তার অন্তর চরিত্র । 

বিশ্ব সামাজিক অবস্থার পরিবতিত রূপের সঙ্গে তাল রেখে সাম্রাজ্যবাদী 

গোষ্ঠিরাও পালটে ফেলেছে তাদের কর্মধারা। আগের মত সরাসত্রি রাজার 

ভূমিকায় না এসে দালাল শ্রেণীর হাতে সে ক্ষমতা তুলে দিয়ে বিদেশী 

পু'জিবাদীগোষ্ঠী নিশ্চিন্ত হয়েছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ কথাটি খোলস ছেডে 
আমাদের কাছে এদছে উপনিবেশিকতাবাদ এবং ক্রমে ক্রমে সামাজিক সাম্রাজ্য 

বাদ নামে। নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিদেশী পুঁজিবাদীগোষ্ী তাদের 

পুরনো! ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ শোষণের যন্ত্রটিকে কিন্তু একই ভাবে চালিয়ে আসছে। 

ছু*ছুটো। বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে, তার হাতছাডা 

হতে বাধ্য করেছে উপনিবেশগুলিকে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার তথা- 

কথিত সাআ্ীজ্যবাদী গৌরব হারালেও সে জায়গায় এসে গ্লাড়িয়েছে মাঞ্কিন 
সাশ্রাজ্যবাদ। আর একটু বিস্ৃতভাবে ধরলে জানান ও জাপাঁনকেও বাদ দেয় 

যায়না । খুব ধীরে হলেও জায়গা করে নিয়েছে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ । 

এদেরই নগ্রন্ূপ দেখতে পাওয়া গেছে ভিয়েতনামের মাটিতে । বেটে খাটো 

মানুষগুলিকে পিষে নিজেদের লাভের অংক ব্যাংকবন্দী করতে উচ্াত মাকিন 

সাআাজাবাদীদের অবশ্য সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছে । এই চলে আসার 

কারণ হিসেবে কেবল মাফিন সামরিক শক্তির অপচয়কে উল্লেখ করেন, তারা 

সম্ভবত আর একদিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে থাকেন। সে দিকটি হ'ল গণ 

প্রতিরোধ । ভিয়েতনামের মানুষগুলির গণ-প্রতিরোধ এবং গণ-সংগ্রামের 

তীব্রতা বৃদ্ধির সে সঙ্গে সাআাজ্যবাদী দেশগুলির ভেতরেই বুদ্ধিজীবী লেখক, 
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রাজনীতিবিদ, চিত্রকর সমেত সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের একই সময়ে গর্জে 

ওঠা--এপ্দিকটিই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কলমের আচডে সাম্রাজ্যবাদ বিরো- 

ধিতার স্বরূপ দেখে শংকিত হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। এ কেবল' 

বিংশ-শতান্দীর ইতিহাস নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীন 

গণতন্ত্রপ্রিয় বুৰ্ধিজীবী ও লেখকসম্প্রদায় বার বার গর্জে উঠেছেন। তাদের" 

কলমে বারবার মানবাত্মার চরম অপমান বোধকল্পে এগিয়ে এসেছে । অত্যাচার 

মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন কোন কিছুই তাদের পথরোধ করতে পারেনি । এরই 

প্রমাণ পাওয়া! গেছে সেই ১৪৫৩ সালে । আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে যাকে' 
রেনেসার কাল বলা হয়, সে সময়েই দেখা গেছে শিল্পী সাহিত্যিকের প্রতিবাদী 

কথস্বর। এই প্রতিবাদী কঠম্বরেরই ধারক ও বাহক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরপেক্ষভাবে বিচাণ করলে “সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধিতায় ববীন্দ্রনাথ এ জাতীয় কথাবার্তার উপরে ওঠে আসে যে কথাটি 

তা হল “মানবতাবাদী ববীক্দ্রনাথ। ববীন্দ্রনাথের কাছে মান্থুষ আর সমাজ 

হ'ল বড় কথা। মানুষের প্রতি অপার ভালবাসার তাগিদেই তিনি সাম্রাজ্য 
বাদের বিপক্ষে জীবনের অস্তিম ক্ষণটি পর্যন্ত লেখনী আর তার অন্তস্থ কণম্বরকে 

সব্ধ হতে দেননি। তাইতো! তাকে দেখি অক্সিজেন সিপিগার পাশে রেখে 
মৃত্যুর কয়েক দিন আগে কলকাতার টাউন হুলের বকতামঞ্চে। গল্পে, নাটকে, 
কবিতায়, গানের বিভিন্ন পংক্তিতে তিনি সাজিয়ে রেখে গেছেন সাআ্রাজ্যাদীদের 

বিরুদ্ধে শাণিত বাণ। 

১৯১৪ সালে পৃথিবী রক্তন্গাতা হবার মুহুর্তে রবীন্দ্রনাথ অর্ধশত বত্সর 

অতিক্রান্ত যুবক। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার বয়েস আঠাত্তর। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি ফ্রান্স, ইটালি ও জার্মানী গেছেন। সম্মানের প্রসঙ্গ থাক্। 

ফ্যাসিবাদের অঙ্টা সাংবাদিক মুসোলিনীর নিজন্ব পত্রিকা “পপোলোডিটাসিয়া ।১ 

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করে। অথচ রবীন্দ্রনাথই মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বে 

মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও জার্মানী? প্রবন্ধের লেখক জামানীর কাউিণ্ট 

কাইজার লিং-ও তাঁকে ষথেচ্ছভাবে সমালোচনা করেছিলেন। এটা ঠিক 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে, 

৩২৪ 



সুসেলিনীর ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছিলেন । কবির সেই 

প্রশংসাধবনী জার্মানী তার দেশের হয়ে বিজ্ঞাপণের কাজেও লাগিয়েছিল 
'শ্বৈরতান্ত্রিক এবং সাআজ্যবাদী শক্তি হিসেবে জার্মানী আত্মপ্রকাশ করার 

মুহুর্তে ববীন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়ে উঠলেন। কিন্তু তার প্রতিবাদী কঠন্বর 

জার্ধানীতে প্রকাশিত হয়নি। এর পরই কবি গেলেন সোভিয়েত রাশিয়া । 

১৯৩০-এ বাশিয়ার চিঠিতে লিখলেন £ "রাশিয়ায় না গেলে তার এ জীবনের 

তীর্থ দর্শন সম্ভব হোত না" । কবির এই মনোভঙ্গির সংগে সামঞ্জন্ রেখে 

ইউরোপে ফ্যাসিজমের বিস্তারে রোমা বল", আইনস্টাইন, গোঁফ, আনতোল 

ফাস, স্তেপানজইগ, পিনক্রেরার প্রমুখেরা যেমন পারীতে গঠন করলেন ফ্যাসি- 

বিরোধী গোঠী, ঠিক সেরকম রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবিরোধী সংঘের ভারতীস্ব 

শাখার সভাপতি হয়ে সাআ্রাজাবাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন । 

মানব ভার কণ্ব রবীন্দ্রনাথ যেখানেই দেখেছেন লরপস্তুর হাতে অত্যাচাবিত 

মানুষকে) সেখানেই তার লেখনী আর কণম্বর বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । 'নৈবেদ্য'র যুগে 
কবি লিখলেন : শক্তি পন্ত স্বার্থলৌভ মাবীর মতন / দেখিতে দেখিতে আজি 

ঘিরিছে ভূবণ। / দেশ হতে দেশাস্তরে স্পর্শ বিষ তার / শাস্তিময় পল্লী যত 

করে ছারখার । সাত্রাজ্যবাদীদের পদচারণার কুলুমকে পদদলিত করার আহ্বান 

জানবে ববি লিখলেন £ কোরনা, কোরনা লজ্জা, হে ভারতবাসী, / শক্তি 

মদমত্ত এই বণ্কি বিশ্বাসী / ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সন্মুখে / শুভ্র উত্তরীয় 

পরি শান্তি সৌমামুখে সরল জীবন খানি করিতে বহন । “গান্ধারীর আবেদন? 

হু্ধীধনের মুখে সামাজাবাদীদের দাপটের স্বরুপ দেখিয়েছেন কবি / “বলাকা”-র 

যুগে আর এক ধাপ এগিয়ে লিখলেন £ তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম 

শুধু লঙ্জ। / এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও প্রণসজ্জা। দেশের যুব সমাজকে 

নতুন খ্র্গদ্বারে পৌঁছনোর জন্য কবির আজি : 'নতুন উষার ন্বর্ণহার / খুলিতে 

বিলম্ব কত আর/ ...বাত্রি আছে কিনা আছে ; দিগন্ত ফেনায়ে ওঠে টেউ-/ 

তারি মাঝে ফুকারে কাণারী নতুন সমুদ্রতীরে দিতে হবে পাডি। এর পরই 

কবি ইংরেজ প্রদত্ত নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। ৩১ সালে ভিজলী জেলে বর্বর 

ইংবেজের গুলি চালনার প্রতিবাদে 'প্রশ্ন তে লিখলেন ঃ “আমি যে দেখেছি 

গোপন হিংসা কপট রাজ্জি ছায়ে / হেনেছে নিঃসহায়ে। 'প্রাস্তিক'এ তার 

লেখনী গর্জে উঠল কঠোর ভাবে £ 'নাশিনীর! চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত 
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নিঃশ্বাস । দানব দমনে কালিংপং বসে কবি. লিখলেন £ “ক্ষুব্ধ যারা, ক্ষুব্ধ যার! 

মাংস গন্ধে মুগ্ধ যাবা, একান্ত আমার দৃ্িহার। / শ্বম্মানের প্রাস্তচর। কবিজানিয়ে- 

ছিলেন ঃ জীবনের আস্তে সমস্ত যন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম মুরোপের 

অন্তরের সম্পদ এই সভাতার দানকে। আর আজ বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস 

একেবারে দেউলিয়! হয়েগেল”। অত্যাচারিত মানবাত্মার কাতর ক্রন্দন কবির 

মর্মে পৌঁছনোর সংগে কবির এই আত্মোপলব্ধি সাত্রাজ্যবাদীদের ওপর তার 

বৈরিতাই প্রকাশ করে। ইম্পিিয়ালিজম সম্পর্কে কবি খলেন : 'যাহারা 

ইন্পীরিয়ালিজমের খেয়ালে আছেন তাহা ছূর্ধলের স্বতন্ত্র ও অস্তিত্ব ও অধিকার 
সম্বন্ধে অকাতরে মির্মম হইতে পাবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । পৃথিবীর নানা 

দিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। *****, নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধি- 
পত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্্ব করিয়া তাহাদিগকে 

চিরকালের জন্ঠ পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃম্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা 

যে কত বড অধর্ধ, কী নিষ্ঠুরতা, তাহ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্ত 

এই অধশের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাচাইতে হইলে একটা বডে বুলির 

ছার! লইতে হয়।১ 

সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণনীতির বিরুদ্ধেও ববি কবি ছিলেন সোচ্চার। 

সাত্রাজ্যবাদ এবং সাআজ্যবাদী যুদ্ধের খোরাক হিসেবে ভারতবাসীকে বাবহার 
করার সাম্রাজ্যবাদী গোঠী দুর্বল আফ্রো-এশিয় দেশগুলির মুক্তি সংগ্রামগ্তলিকে 

দমন করেছে ভারতে বসে এবং ভারতীয়দের সাহায্যে । এই অবস্থার প্রতিবাদে 

মুখর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তার 'সফলতার সহৃপায়' প্রবন্ধে বলেছেন : 

ইম্পাৰিয়ালতন্ত্র নিবীহ তিব্বতে লডাই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার 

তাহাতে খরচ জোগানো । সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্রব নিবারণ করিবেন, আমাদের 

অধিকার প্রানদান কর! « উষ্ণ প্রধান ও উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন 

আমাদের অধিকার সম্ভায় মজুর যোগান দেওয়া ।৩ কবি সবচেয়ে আঘাত 

পেয়েছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং সৈন্ভ সংগ্রহে নেমেছেন শুনে । ১৯১৪ সালে 

জরুরী অবস্থা ও ভারত রক্ষা আইন বলবৎ ছিল বলে প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি 

দেয়া কবির পক্ষে সম্ভধ হয়নি । কিন্ত এই “ঘোরতর অগ্তায় ও পাপ কাঞ্জ 

থেকে বিরত থাকার জন্য গান্ধীজীকে তিনি এগুরুজকে দিয়ে ২* খানি চিঠি 
লিখিয়েছিলেন। শেষমেষ কৰি প্রচণ্ড ক্ষোভ আর দুঃখের সংগে লিখেছিলেন £ 
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ইংরেজ সাম্্াজ্যবাদীরা এসময় খিশর তুরস্ক 9 আরব দেশগুলির জাতীয়তা 

বাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ভারতীয় সেনাদের পাঠানো আরস্ত করে। 

কবি সে সময় ছিলেন আমেরিকায় | সেন। পাঠানোর সংবাদ শুনেই কবি সেখান 

থেকে এক বিবৃতিতে এর তীব্র-নিন্দা ৪ প্রতিবাদ করে লেখেন 2. পু5৪ 589 
02091091108 ঠ:00108 107 06111601080 001009588 17 ৫08£7801776 6০0 
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১৮২৫ সালের জুন মাসে দক্ষিণ চীনে এক বুটিশ অফিসারের নির্দেশে 

ভারতীয় শিখ সেনাবাহিনী নিবস্ত্র ছাত্রযুব ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি 
বর্ষণ করে। এই ঘটনা 43198700997) 20883807৪9১ নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। 

এই ভয়াবহ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে কবি লিখলেন £ “চীনকে অপমানত করবা 

ভার-প্রভূর জয়ে এর গ্রহণ করেছে; দে সম্বন্ধে এর কোনো বিচার করতেই 

চায় না, কেননা এরা শুদ্র ধর্মের হাওয়ায় মানুষ, 'নিমকের' সহজ দাঁবি 
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যতদূর পৌঁছয় এর! সহজেই তাকে বহুদূর লঙ্ঘন করে যায়, তাতে আনন্দ পায় 
গর্ববোধ করে? ৬ 

চীনদেশে সাআ্াজ্যবাদীদের সামরিক অভিযান সম্পর্কে কবির সঙ্গে ফরোয়ার্ড 

পঞ্জিকার বিশেষ প্রতিনিধি চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এক দীর্ঘ সাক্ষাতকার গ্রহণ 

করেন। কবি সেই সাক্ষাতকারে প্রশ্নোত্তরে বলেন 2 'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি 

গভীর ভাবে ভেবেছি , তাছাডা ওখানে যে নীতি চালানে হচ্ছে তার প্রতি 
আমার ধিক্কার ব্যক্ত করতে আমি কখনোও পিছপা হয়নি । চীনের বিরুদ্ধে 

ইংরেজদের বর্তমান অভিযান এক মানবিক অপরাধ এবং লজ্জার কথা এই যে 

ভারতকে এই খেলাম খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে । চপলাবাব্ কবিকে 

প্রশ্ন করেছিলেন, ইংরেজর! অজুহাত দিয়ে বলছে যে তারা প্রতিরোধের লডাই 

লডছে, এ কথাকি আমর! গ্রহণ করতে পারি ?--উত্তরে কবি বলেছিলেন £ 

[6 8৪ 608 19061181) 100 6001৮ 00) 618 071010081 0097081%9 ৪00 

8899 ৪৮০1৫ 006 70৮ 6819 ৪188197 00091 609 18189 01 01 & 

091970819 00970005160 [619 00108, 6096 1881] 00. 6176 09180915.1 

ইংরেজরা ভারতের কাছে সৈন্ত সামগ্রী দাবি করে তার কারণ তারা একই 
সাম্রাজ্যুক্ত । একথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ চপলাবাবুকে বলেছিলেন 2 হ্যা, কিন্তু 

তুমি কি মনে কর সমদশিতা। ৭ স্যায় বিচাবের ওপর এই সাম্রাজ্য গঙ্ডে উঠেছে ? 
তুমি কি বিশ্বাস কর যে সেই সামাজ্যের আমরা কোন প্রাণময় অংশ ?---**** 

ফলট। দ্রাডাছে অষ্ট্রেলিয়া যখন সমগ্র ব্রিটিশ সরকারকে তোয়াঞ্ধা করছেনা, 

তখন আমর] সৈন্ত সামগ্রী দিয়ে সাম্রাজ্যের সেবা করছি এবং জাজ্গ্য়ান ৪রালা- 

বাগের পুরস্কার পাচ্ছি । কবি পরিস্কার কে ঘোষণা করলেন £ আমর সকল 

ক্ষেত্রেই সেদেশে সৈন্ত পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে । এক্ষেত্রে আমরা 

মানবিকতার প্রশজ্ভ ভিত্তিভূমির উপর দাাতে চাই। ভাই আমরা অন্যান্য 

যে কোন দেশেই আমেদের টৈগ্ভ পাঠানোর বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবদীদেব আগ্র- 

সন নাঁতিতে বিষ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে কবি যে কোন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন 

নীতি-রই বিরোধিতা করেছেন । এ বিষয়ে কবির জাপানী বন্ধু কবি নোণুচি- 
কে ষে চিঠি দিয়েছেন সেখানেও একই স্থর একই তাল বিচ্কমান। জাপান ও 

চীনকে একই কারণে অভিযুক্ত করার কথ! জানলে কবি বন্ধু মোগুচিকে লিখলেন 
আক্রমণকারীরা যদি প্রথমে আক্রমণ হইতে প্রতি নিবৃত্ত ন1 হয় তবে, আপনি 
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কি করিয়া বলেন, যে, আঘি চিন্নাং কাইশেক-কে আত্মরক্ষা হইতে নিবুত 

হইতে বলিতে পারি ? 

এপানে একট। কথা মনে রাখা দরকার যে উনিশ বিশ শতকের যত যুদ্ধ 

সবই হয়েছে, সাম্রাজ্য প্রসার ও সাত্ত্রাজ্য রক্ষার জন্য । এক পক্ষ শোষণ আবু 
বর্বরের লডাই চালাচ্ছে । অপরদল সেই বর্ধরের শোষণ শাসনের প্রতিরোধের 

জন্য ধর্মুদ্ধ চালাচ্ছে । ব্রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে 

পরাধীন জাতির আক্রান্ত হবার ঘটনাকে কোন সময়ই এক আসনে বসাতে 

চাননি । অর্থাৎ প্যাসিখিষ্টদের মত অনুযায়ী ববীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে পরিচালিত 

হননি। রবীন্দ্রনাথের মতে বতদ্দিন-ন। বুহৎ শক্তিগুলি তাদের “সাআ্রাজ্যবাদ' 

ত্যাগ করছে ততদিন পুথিবীতে যথার্থ ও স্থায়ী শান্তির আশা কর! বাতুলতা 
মাত্র । ১৯৩৪ সালে ব্রাসেলস-এ বিশ্বশান্তি ন্মেলনে কবির ভাষণে বিশ্ব সাম্রাজ্য 

বাদ পরিহার না করা হলে যে বিশ্বশান্তি কেবগ কথার কথা থাকবে তা৷ পরিচ্ফুট | 

কবি এ মহাসম্মেলনে বলেছিলেন, কেবলমাত্র যুদ্ধ নিবৃত্তিকেই শাস্তি না বলিয়া 
শাস্তি অর্থ যণি ব্যাপকতর করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে ন্যায় পরায়ণের 

শক্তির উপরেই তানাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । দূর্বলজনের ক্লান্তির ওপর 

নহে। 

রবীন্দ্রনাথ ভেবেই নিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদ চিরস্থায়ী হতে পারেনা। 

অন্যায় অত্যাচারের ইতিহাস কখনোই দীর্ঘজীব্ন লাভ করতে পারেনা । 

জীবনের বিদায় লগ্নে এসে ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে কবির লেখনীতে মৃর্ত হযে 

উঠল সাম্রাজ্যবাদের ভবিষৎ নিয়ে । কিখলেন £ 'আরবার সেই শুন্য তলে / 

আসিয়াছে দলে দলে / লৌহ বাধ! পথে / অনল বিশ্বাসী রথে / প্রবল ইংরেজ, / 

বিকীর্ণ করেছে তার তেজ। /জানি তাবো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল, / 

কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেডাজাল / জানি তার পণ্যবহা সেন! / 

জ্যোতিষ লোকের পথে রেখামাত্র চিন রাখিশবনা । 

সাম্রাজ্যবাদী'দর শোষণ চরিত্রের স্বরূপ ব্ববীন্্রনাথের কাছে ছিল পরিস্কার 

আজও বিশ্বে সাম্রাজ্যদীদের হিংস্র পদচিহু নিকাবাগুয়, পাকিস্থান, আফ্রিকা 

মতো দেশগুলিতে সজীব ও সচল । বিশ্ব সাম্যবাদ যাতে তার পথ খুঁজে না পায় 

সেজন্য সে সক্রিয়। সন্রিযঘ তার গোয়েন্দা চক্র। তৃতীয় বিশ্বের ওপরে 

পুঁজিবাদী ছুনিযার খবরদারির অস্ত নেই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে ইচ্ছে 
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করে £ “বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে / পথ জুড়ে কি কবির লাই ? 
সরতে হবে । / লুটকরা ধন করে জড / কে হতে চাস সবার বড়, / এক নিমেষে 

পথের ধুলায় পড়তে হবে / নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় পড়তে হবে? । 

টাকা-টিগ্সনী 
চু 
চি 

, 

৬৩, 

৫. 

ঙ, 

পপোলো ভিটালিয়া, ১৭ জুন, ১৯২৩। 

ইম্পীরিয়াজিজষ / রাজাপ্রজা 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / সফলতার সছুপায় 

1100910 19%19%ণ) 2191:01) 1991 00. 856 

0%0 001 &00. [96019 4:8099 0. 90 

প্রবাসী, অদ্্রায়ণ ১৩৩২, পৃ £ ২১৩-১৭ / শুদ্রধর্ম 

অন্থাসূত্র 
(ক) 

(খ) 

রবীন্দ্র জীবনী ( ৩-৪ খণ্ড) £ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় । 
ভারতে জাতীম্বতা ও আন্তর্জাতিকতা! এবং রবীন্দ্রনাথ (১ এবং ৬ খণ্ড )। 

নেপাল মন্ুমদার , 

(গ) ববীন্দ্ররচনাবলী | 
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জ্যোতির্ময় ঘোষ 

যুদ্ধ ও শান্তি এবং রবীন্দ্রনাথ 
“মনে রেখো, এখানে যে-বিপ্রবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে, 

১৯১৭ শ্রীস্টাবে | অর্থাৎ তোরো বছর পার হলো মাত্। ইতিমধ্যে ঘরে 

বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লডে চলতে হয়েছে ।*****অর্থসন্বল এদের 

সামান্য ; বিদেশের মুহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে 

কলকারখান। এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এর! শক্তিহীন । 

এই জন্য কোনমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলছে এদের উদ্যোগপর্ব । অথচ 

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অঞ্ুৎপাদক বিভাগ - টসৈনিকবিভাগ--তাকে 

সম্পূর্ণকধপে স্থদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্ধ্য। কেননা, আধুনিক 
মহাজনী যুগের সমস্ত বাষ্রশক্তি এদের শক্রপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন 

অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে ।'* 

১৯৩০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লিখিত ও 'রাশিয়ার চিঠি গ্রন্থে সংকলিত 

৪ সংখ্যক চিঠির এই উদ্ধতাংশের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করেন, তা হলেই পাঠক 

অনুভব করবেন ষে, যুদ্ধ ও শাস্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি তথাকথিত 

শান্তিপ্রিয় নিঝপ্ঝাট “অহিংসবাদী+র অথবা তথাকথিত “নিরপেক্ষ শান্তিকামী" 

রই ছিল না। 

১৯৩০ সালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার সমাজতান্ত্রিক কর্মস্থচীর 

আংশিক ও প্রাথমিক রুপায়ণ দেখেই মুগ্ধ'অভিভভূত রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ বৈপ্লবিক 

পরিবর্তনের তাৎপর্য সম্পকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিঃসংশয় হয়ে উঠছেন, তার 

রাশিয়ার চিঠি থেকে এবং পরবর্তী রচনাবলীর পুষঙ্থান্থপুঙ্খ পাঠ থেকে তা, 

অঙ্জভব করা যায়। 

কিন্ত, তিনি যদিও জানেন, সামরিক খাতে ব্যয় 'অন্ুৎপাদক' এবং সামরিক 

'অন্থৎপাদক বিভাগ” এবং দেখলেন, সেই বিভাগকেও “সম্পূণসপে সুদক্ষ রাখার 
অপবায় সোভিয়েতকে করতে . হচ্ছে, তথাপি শান্তিকামী রবীন্দ্রনাথ একবারও" 
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বললেন না ষে, এই “অপব্যয* না করাই সোভিযেতের কর্তব্য আর “পেটের 

ভাত বিক্রি করে' যেখানে দেশগডারকাজ চালাতে হচ্ছে, সেখানে এই 'অপব্যয়টা, 

অন্যায় । বরং ঠিক উপ্টোটাই বললেন দ্বিধা হীন ভাষায় লিখলেন যে, সামরিক 
বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের (সোভিয়েতের) পক্ষে অনিবার্ধ' ! 

“কেননা, আমরা বাবীন্দ্রিক বিশ্লেষণের পুণরাবৃত্তি করছি, আধুনিক মহাজনী 

যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শক্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন 
অন্ত্রশাল1 ভরে তুলেছে ।”২ 

১৩৩ সালে একমাজ্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েতকে সর্বোতভাবে বেঁচে 

থাকতে হবে, পরিণামী বিকাশের দিকে উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে হবে আর 

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্রগ্তলো সকলেই সোভিয়েতের শক্রুপক্ষ এবং তার! 

সোভিয়েতকে ধ্বংস করার জন্য “সকলেই আপন আপন অন্নশালা কানায়- 

কানায় তরে তুলেছে”, স্থতরাৎ সোভিয়েত চুপচাপ বসে গু শাস্তির ওপনিষদিক 
মন্ত্রোচারণে তদ্গত থাকতে পারে না এবং তার সামরিক পিভাগকে সম্পূর্ণব্ূপে 

স্ৃদক্ষ রাখার জন্ঠ সোভিয়েতের অপব্যয় অনিবাধ--ববীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ 

থেকেই যুদ্ধ ও শাস্তি প্রসঙ্গে ঠার যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এক নজরেই পড়ে 
নেওয়া যায়। 

তথাপি, যুদ্ধ ও শাস্তি প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের বন্তবা যতুসহকারে অন্ুধাবন- 

যোগা, কেননা, দীর্থায়ু রবীন্দ্রনাথ প্রায় ছেষট্রি বছর যাবত অসংখ্য রচনায় 

বিবিধ বিষয়ের মতোই যুদ্ধ ও শাস্তি প্রসঙ্গেও বিভিন্ন সময়ে তার প্রতিক্রিয়া 

ব্যক্ত করে গেছেন । 

কোন-কোন ঘটনার তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকেই একমাত্র গণ্য করলে চলবে 

ন), সমন্তট1 জন্ডিয়ে তার ধারাবাহিক মুল প্রত্যয় এবং তার পটভূমি ও বিশ্লেষণকে 

সুবিন্তপ্ত করে দেখতে হবে। শুধু কবিতা বা প্রবন্জেই নয়, নাটকে, গল্পে, 
উপন্যাসে, গানে গর্বত্র তীর 'অভিমত সবসময়ে সোচ্চারএও নয়, আভাসে-ইঙ্গিতে- 

তাৎপধে নিহিত।তার সামগ্রিক মনোভাকে বুঝে নেওয়। ও সেগুলিকে স্থবিস্তপ 
কর] পূর্ণাঙ্গ গবোরণার সময় ও মনসংষোগ দাবি কত্রে। সে-কাজ যোগ্যতর 

ব্যক্তি বা অবকাশের জন্য গচ্ছিত রেখে আপাতত এই খসডা-সপৃণ ক্ষু্রনিবন্ধের 
ক্ছচনাপর্বেই নিবেদন কর! যেতে পারে, রামমোহন, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও তার 

মাধ্যমে উপনিধদের, ভারতীয় দর্শন ও জীবনাদর্শের প্রভাব ও প্রেরণাই 
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রবীন্দ্রজীবনে একমাত্র নয়, শুধু জাতীয় জীবনেবও নয়, সতেরে। বছর পাচ মাস 

বয়সে প্রথম ইংল্যাণ্ড যাত্রা থেকে আরম্ভ করে সারাজীবনের বিশ্বপরিক্রমার, 

বিশেষজ্ঞ ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভের ফলে আন্তর্জাতিক । স্বীকৃতি- 

লাভজনিত দায়বদ্ধতার ফলেও ব্রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা বিশ্বতোমুখী, ব্যাপক 

ও সর্বজনীন তাৎপর্য লাভ করে । 

আর তাই রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শাস্তির সপক্ষে ছিলেন বললেই 

সবট1 বলা হয় না। “অহিংসা পরম ধর্ম-গোছের কোনে! নিঝণ্ঝাট নামাবলী 

তাঁর গায়ে জডিয়ে দিলেই যুদ্ধ ও শাস্তি প্র “পীন্দ্রনাথের বিচারনিষ্ঠ 

মতামতের হদিশ মিলবে না। যুদ্ধ ও শাস্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের 

ক্রমবিকাশের বৃত্তান্ত অনুধাবনযোগ্য। 

পরাধীন দেশের কবি কিশোর বয়সেই পরাধীনতার গ্লানি অন্থভব 

করেছিলেন, তীব্র হয়েছিল তীর শ্বাধীনতা-কামনা । মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই 

চৈত্র মেলায় ঈ্াডিয়ে তিনি যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ 
করেছিলেন, সেই কবিতাতেই তার দীপ্চ স্বদেশান্ুরাগের পরিচয় পাওয়া 

গিয়েছিল ।--সেটা ছিল তার দেশকাল ও প্রগতিশীল পারিবারিক পরিবেশের 

ফল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটকের 'জল জল চিতা, দ্িপ্তণ 

দ্বিগুণ সমাপ্থি-সঙগীত রচনার মাধ্যমেও তীর কৈশোরক ত্বদেশান্ছরাগের অভ্রান্ত 

পরিচয় পাঁওরা যায়। 

আবে অনেক দৃষ্টান্ত থেকে তার জাতীয় মুক্তিকামনার পরিচয় পাওয়া 

ষায়। জোড়াসাকোর ঠাকুরবাডিতে তখন রামমোহনের প্রভাব ও প্রেরণা 

গভীর থেকে গভীবরতর হয়ে উঠেছিল । মহ্ঘি দেবেন্দ্রনাথের প্রত্াক্ষ প্রণোদনায় 

রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা বঝবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ মানসিকত। গঠনে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 

রামমোহন পৃথিবীর যে কোনো পরাধীন দেশ বা জাতির মুক্ষিসংগ্রামে 
বিজয় অপ্দিত হলে আনন্দে অধীর ও সোচ্চার হয়ে উঠতেন। রামমোহনের 
আন্তর্জাতিক সচেতনতা রবীন্দ্রনাথকেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তরুণ 

বয়সেই আশ্তহী করে তুলেছিল। আস্তর্জাতিক প্রশ্নে পরবর্তাঁ কালে রবীন্দ্রনাথ 
স্বয়ং জানিয়েছিলেন যে, এক্ষেত্রেও রামমোহনই তীর প্রেরণা । এই কারণেই, 
স্ক্রীন জাত্যাভিমান রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধাবণাকে কখনো! স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ 
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করতে পারেনি । কল্পনা-নৈবেদ্য যুগের প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদী উচ্ছাস 

সাময়িক | 'গোরা'র উদার-মুক্ত ভারতবোধেই তার পরিণতি । 
মাত্র কুড়ি বছব বয়সে (১২৮৮, টজ্যাষ্ট ॥ ১৮৮১১ জুন ) লেখা “চীনে মরণের 

ব্যবসায় প্রবন্ধেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের বিরুদ্ধেই সোচ্চার নন” তিনি 

চীন দেশে নারকীয় বীভৎস্য ও তাগুব গীড়নের মাধ্যমে উপনিবেশবাদী ও 

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মুখোশ ছিন্নভিন্ন করেছেন, পাশব শক্তির বিরুদ্ধে 

চীনের জনসাধরণের ক্রোধ ও ত্বণার সঙ্গে নিজের ক্রোধ ও শ্বণাকে যুক্ত করে 

দিয়েছেন। 

ব্যবসার মাধ্যমে শোষণ ও অর্থসঞ্চয় এবং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ 

কীভাবে একন্থত্রে গ্রথিত বলে কুডি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বুঝে ছিলেন, তার 

কিছু নিদর্শন তার এ লেখ! থেকে দেওয়। যায়ঃ একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের 

লোভে বলপূর্বক বিষপান করান হুইল, এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনে। শৃনা 

যায় নাই। চীন কাদিয়া কহিল, "আমি অহিফেন খাইব না । ইংকঝাজ বণিক 

কহিল, সে কি হয়? চীনের হাত ছুটি বাধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া 

অহিফেন ঠাসিয়! দেওয়। হইল, দিয়া কহিল, 'ষে অহিফেন খাইলে, তাহার দাম 

দ্রাও। বহুদিন হইল ইংরেজরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছে ।**" 
অর্থ সঞ্চয়ের এরূপ উপায়কে ডাকাইতি ন! বলিয়! যদি বাণ্জ্যি বল! যায় তবে 

সে নিতাস্তই ভন্্রতার খাতিরে 1." এশিয়ার একটি বৃহত্তম প্রাচীন সভ্যদেশের 

বক্ষস্থলে বসিয়1 কীটের ্টায় তাহাব শরীরের ও মনের মধ্যে প্রতি মৃহূর্তে তিল 

তিল করিয়া মরণের রস সঞ্চারিত করিতেছে । ইহা আর কিছু নয়, একটি 

সবল জাতি দূর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া ধ্বংস বিক্রয় করিয়া, 

কিছু কিছু লাভ করিতেছে। 

, ***অবশেষে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধের ফল সকলেই 
“অবগত আছেন। পরাজিত চীন সন্ধি করিল।"." ' বিদেশীয়েরা উপর্ধ্যপরি ও 

অবিরত তাহাদের দেশের আইন লঙ্ঘন করাতে চীনবাসীৰা এত ক্রুদ্ধ হইয়া 

স্ঠিল যে লোছিত কেশ বিদেশীদের একেবারে বিনাশ কপ্সিতে তাহারা কল্পনা 
করিল । 

পুনর্বার চীনাদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বার্থিল। এবারে ফ্রান্স 

ইংলগ্ডের সহিত যোগ দিল।.. চীনেরা বলে যে সজে চীনদেশ জয় করিব 
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'অভিপ্রায়ে ধূর্ত ইংবাজর1 অহিফেন ব্যবসায় চীনে প্রচলিত করিয়াছে। . এইরপে 
এক বিদেশীয় জাতির হীন স্বার্থপরতা ও সীমাশৃন্ত অর্থলিপ্সার জন্ত সমস্ত চীন 

তাহার কোটি কোটি অধিবাসী লইয়া! শারীরিক রাজনৈতিক ও সামাজিক 

অধঃপতনের পথে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে ৩ 

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবসাবাণিজ্যতিত্তিক 

শোষণ, বিশেষভাবে এখানে আফিমের' ব্যবসার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ । 

উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে শুধু আফিমের নিষ্ঠুর ব্যবসাই চালাত 
না, ধর্মকেও ব্যবহার করতো তারই পাশাপাশি আফিমের মতোই। রবীন্দ্রনাথ 

তীর কুড়ি বৎসর বয়সেই তা লক্ষ্য করেছিলেন। কাজেই, উপনিবেশবাদী- 

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ধপ্নকেও যে কীভাবে ব্যবহার করা 

হয়, এই প্রবন্ধে (“চীনে মরণের ব্যবসায়? ) রবীন্দ্রনাথ তারও উল্লেখ করেছেন, 

এখন থেকে একশত এক বছর আগে: পপাত্রীদিগের ধর্মোপদেশ শুনিলে 

চীনবাসীদদের গা জলিয়। যায় । জ্বলিবার কথাই তো বটে। একবার একজন 

আমেরিকান পাত্রী কাইফংফু নগরে গিয়াছিলেন, সেখানে একদল লোক জুটিয়া 

তাহাকে দূর করিয়া দেয় । তাহারা আমেরিকান পাক্জীকে বলে তোমরা -***". 
আমাদের ধ্বংস করিবার জন্য বিষ আনয়ন করিলে আর আজ আমাদের ধর্ম 

শিখাইতে আসিয়াছ? ।৪ 

অহিফেনবূপ ঘুমপাডানি ওষুধে চীনাজাতিকে ইংরাজের। অচেতন করে 

রাখতে চেয়েছিল কেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তার বিশ্লেষণ পাই-_ 

'কৃম্তকর্ণের গ্ঠাল চীনের যদি একবার নিদ্রাভঙ্গ হয় (চীনের জনসাধারণ যদি 

জাগ্রত হয়), এশিয়ার কোনে জাতিই তাহার সহিত আটিয়। উঠিতে পারিবে 
না| কূডি বৎসর বয়সে এই প্রবন্ধ িখবার মাক চার বছর পরে প্রাম্ম বছর 

দশেকের জন্য ববীন্দ্রনাথকে ঠাকুরবাডির জমিজম! দেয়ার কাজে গ্রামবাঙলায় 

কাটাতে হয়। গ্রামবাঙলায় এসে শ্বদেশের দাবিদ্য ও অশিক্ষার ষথার্থ পরিচন্ব 

পেলেন রবীন্দ্রনাথ । জনসাধারণ সচেতন না! হলে কোনো সমশ্যারই সমাধান 

সম্ভব নয়, তাই জনশিক্ষাই প্রথম কাজ, এ নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখলেন । 

শুধু তাই নয়ঃ ইংবেজের উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্বূপও তিনি দেশবাসীর 
কাছে তুলে ধরলেন। বিদেশী ভাষা! কী ভাবে জনশিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা 
রচনার কাজে উদ্দেশ্তমূলকভাবে ব্যবন্ৃত হচ্ছে, ত1-ও উদ্ঘাটিত করলেন। 
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পরে বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন । গ্ঠনে-কবিতাষ 

বন্তৃতায়-সংগঠনে। ক'বছর পরে ঘনিয়ে এলো প্রথম মহাযুদ্ধ। তার আগে 
রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ থেকে ফিরেছেন। মহ্বাযুদ্ধের যতে। একটা বিধ্বংসী 
কাণ্ড ষে আসন্ন, তখন সে কথ! অধিকাংশ মাঙ্গষের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ॥ 

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অন্নুভব করেছিল। পরবর্তী কালে দীনবন্ধু এগ জ তাকে 
বলেছিলেন “তোমার কাছে এই সংবাদ (যুদ্ধের সংবাদ) ষেন তারহীন 

টেলিগ্রাফে এসেছিল ।” সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সীমাহীন লোভের ফলে 

বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের ছুঃধতুর্দশা ববীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন । এই 

সময়ে পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, একট? 

সর্বনাশা যুদ্ধ আসন্ন । 

তাই, রবীন্দ্রনাথের “বঙ্গকা"র কিছু কবিতায়, প্রথম মহাযুদ্ধ আবস্ত হওয়ার 

আগেই, মহাযুদ্ধের আভাস প্রতিফলিত হয়েছে। 

যেমন বলাকার ২-সংখ্যক কবিতা £ এবার ঘে ওই এল সর্বনেশে গো। / 

বেদনায় যে বান ডেকেছে / রোদনে যায় ভেসে গো । / রক্তমেঘে ঝিপিক 

মারে, / বজ্ত বাজে গহন-পারে, / কোন, পাগল ওই বাবে বারে / উঠছে অট্রহেসে 

গো। / এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো। 

রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন £ যুরোপীয় যুদ্ধের তডিত্বার্ডা এই কবিতা 

লেখার অনেক পরে আসে ।, রবীন্দ্রনাথ আরে! লিখেছিলেন £ “আমার এই 

অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অন্ুভুতিই নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা 

মানুষের এক বৃহৎ ঘুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীতব্রাব্ধি অবসানপ্রায়। মৃত্যু- 

দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ বুহৎ নবধুগের বক্তাভ অরুণোদয় আসন্প। 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতা এখানে আমাদের অন্থভব কগতে হুবে। 
যুদ্ধ ও শাস্তির প্রসঙ্গে তথাকথিত “অহিংসাবাদী'র নিরপেক্ষ শাস্তিকামনা”-র 
দুর্বলত! তাঁর ছিলনা । প্রথম মহাযুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ 'দর্বনাশ' হিসেবেই 

দেখেছিলেন কিন্তু সে সর্বনাশ ছিল তাঁর মতে 'অনিবাধ্ণ--তা ছাডা প্রথম 

মহাযুদ্ধ শুরু হতেই তিনি এও বিশ্বাস করেছিলেন যে, এই যুদ্ধের মধ্য 
দিয়ে একটা “বৃহৎ রক্তাভ অরুণোদয় আসঙ্'--তিনি কি “বৃহৎ রক্তাভ 

অরুণোদয়” বলতে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকেই বোঝান নি? যুদ্ধের ছু'মাস 

আগে লিখেছিলেন 'শহ্ধ* কবিতায় £ যৌবনেরই পরশমণি / জরাও তব 
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ম্পর্শ। / দীপকতানে উঠুক ধ্বনি / দীপ্ট প্রাণের হর্ম / নিশা বক্ষবিদার ক'রে / 

উদ্বোধনে গগন ভবে / অন্ধ দিকে দিগস্তরে / জাগাও না আতবক । / দুই হাতে 
আজ তুলব ধরে তোমার জয্মশঙ্খ । 

লিখেছিলেন ; এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে / পরাও রণসজ্জা। 
অল্াষষের বিরুদ্ধে, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণায় 

রবীন্দ্রনাথের কোনে দ্বিধা ছিল না। 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও বণসঙ্জা,-- 
প্রয়োজনে বণসাজে সজ্ভিত হওয়ার আহ্বানে তাই তিনি অকুন্তিত। 

এই কবিতার ভাষ্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নিজেই 
লিখেছিলেন £ এই কবিতা! (“শঙ্খ কবিতা ) ষে সময়কার লেখা তথনো বুদ শুরু 

হতে ছুমাস বাকি আছে । ভারপর শখ বেজে উঠেছে, ওদ্ধত্যে হোক, ভড়ে 

হোক, নির্ভয়ে হোক, তাকে বাজানো হয়েছে । ফেবযুদ্ধ হয়ে গেল তা নৃতন যুগে 
পৌছবার পিংহদ্বার ম্বূপ। এই লডাইয়ের মধ্য দিয়ে একটি সর্বজাতিক যঞ্জের 

শিষন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে । তা শেষ হয়ে ম্বর্গারোহন পর্ব এখনে! 

আরজ হয়নি। আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেডা ভেঙে যাবে, ঘর-ছাড়ার দল/ক 
এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘর-ছাড়ার 
দল আজ বেরিয়ে পঢেছে। তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে 

পাচ্ছে, যে-কাল স্বজাতির লোকের । চাকভাঙ! যৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, 
আবার নৃতন করে চাক বাধতে । শহ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌছেছে। 

রোযা বল, বার্টা্ড রাসেল প্রমুখ এই দলের লোক । এঁরা যৃদ্ধের বিরুদ্ধে 
ঈাড়িয়েছিলেন বলে অপযানিত হয়েছেন । জেল খেটেছেন। সর্জাতিক 

কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কত হয়েছেন । এই দলের কত অখ্যাত লোক 

অন্াত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হ'তে আর বিলম্ব নেই। পাখির 

দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় এরা তেমনি নূতন যুগকে অস্তর্টিতে 

দেখেছেন ।৫ 

যুদ্ধের বিকুদে রোমা গোলা, বার্টাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীর উল্লেখ এখানে 

লক্ষণীয় । 
সাধারণভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে 

রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা সম্পর্কে বথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ মুল্যারন খুব সহজ কাজ নয়। 
কিন্ত সেই মুলায়ন যে কতটা জরুরি ও আজকের পটভূমিকায় শিক্ষনীয়, তা এই 
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সঙ্গি আলোচনা থেকেও স্পষ্ট হবে। এই যুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ কোন দৃষ্টিতে 

দেখেছিলেন এবং এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রগতিশীল যুদ্ধবিরোধী শক্তির সঙ্গেই 

নিজেকে কীভাবে সামিল করেছিলেন, সেটাও তারই ভাষায় শোন। যেতে পাৰে, 

যুদ্ধ ও শাস্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব যে ক্রমশ স্থায়ী ও পরিণত 

রূপ পেয়েছিল এ-ও তারই কথা £ “বলাক। রচনাকালে (অথাৎ প্রথষ মহাযুদ্ধের 

সমকালে) যে-ভাবে 'আমাকে উৎকঠীত করেছিল, এধনও সেই ভাব আমার 

মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্ট! করছি। 

পশ্চিম মহাদেশে আযণের সময়ে সে-চিস্তা আমার মনে বর্তমান ছিল। আমি 

যনে যনে একটা পক্ষ নিয়েছি, একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি, সেই ডাককে 

কেউ মেনেছে কেউ যানেনি | বলাকায় আমার সেই ভাবের স্ত্রপাত হয়েছিল। 

আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অম্পষ্ট আহ্বানের পথে 

অগ্রসর হয়েছিলাম । এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ 

হয়েছিল । তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অন্থভব করেছিলুম,কবিতায় যা অম্পষ্ট ছিল, 

আজ তাকে হুস্পই আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাড়িয়েছি । 

প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ পবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশে ব্যাধ্যা কর! হয়েছে ঃ 

বহু যুগ হতে জহি” বায়কোণে আজিকে ঘনায় / ভীক্ষর ভীরুতা পু, প্রবলের 

উদ্ধত অন্তায় / লোভীর নিষ্ঠর লোভ বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, / জাতি-- 
অভিমান'*''" 

তাই, কৰি এই যুদ্ধকে অনিবাধ অন্থভব করেছেন : 'ভাঙিয়। পড়ুক ঝড়, 
জাগুক তৃফান, / নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্ববাণ'। 

কেননা! কবির আশা, এই যুদ্ধের শেষে নতুন স্ষ্টির উপকৃঙ্গে মানবজাতি 
পৌঁছতে পান্ববে £ "শ্বধু একমনে হও পার / এ প্রলর পারাধার / নৃতম 
সথ্টির উপকূলে / নৃতন বিজয়র্ধবজা তুলে ।' 

'নৃতন স্থির, সম্তাবন! না থাকলে, নৃতন বিজয়ধ্বজ| উড্ডীন পা জলে : 

“তবে ঘরছাড়া সবে / অন্তরের কী আশ্বাস রবে / মরিতে ছুটিছে শত শত / 

প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো । / বারের এ রক্ষক্বোত, যাতার 
এ অশ্রধান্ / এক যত মৃগ্য সেকি ধরার ধুলায় হবে হারা? / বর্গ কি হবে 
না কেন1। / বিশ্বের ভাগ্তারী শুধিবে না / এত খণ? / বাত্রির তপশ্য। সেকি 

আসিবে না দিন ? 
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অর্থাৎ মানব-ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে ববীন্ত্রনাথ বুঝেছিলেন এবং 
এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন ষে, যুদ্ধ স্তায়ও হতে পারে, অন্তায়ও হতে পানে। 
পররাজ্যগ্রাসী সাআজ্যবালী যুদ্ধ অন্তায়। কিন্ত সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী 

পপ্তশক্তির বিরুদ্ধে বঞ্চিত নির্ধাতিত মানুষের আত্মরক্ষার যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে 

রবীন্দ্রনাথ কোন অন্ভায় দেখেননি | “বীরের বক্তশ্োত *মাতাত অশ্রুধারা, 
সাধারণ মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও দুঃখবরণকে রবীন্দ্রনাথ কবিজনো চিত 

ডাষায় বলেছেন “রাত্রির তপস্যা” । প্রশ্নচ্ছলে উত্তর দিয়েছেন “রাত্রির তপস্যা 

সেকি আনিবে না দিন ? 

পৌষ ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রীস্টাবে ) অর্থাৎ মহাযুদ্ধকালে মহাযুদ্ধের 
কারণ নির্ণয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ “লড়াইয়ের মূল? প্রবন্ধে ; *সম্প্রতি পৃথিবীতে 
বৈশ্ঠবাজক যুগের পতন হইয়াছে । বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, 

সাআাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গন্ধর্ব বিবাহ ঘটিসা! গেছে” ।৬ ব্যবসাবাণিজ্য যে 

সামাজ্যবাদের ছল ও উপলক্ষ হিসেবে দেখলেন বুবীন্দ্রনাথ, তা উল্লেখযোগ্য । 

ব্যাখ্যা করে আরো লিখলেন £ "এক সমষে জিনিস ছিল বৈশ্টের সম্পত্তি, এখন 

মাছুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে । এ সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের 

তফাত কি তাহা বুঝিয়ে দেখা যাক। দে আমলে যেখানে রাজত্ব, রাজা 
সেখানেই জমাখরচ সব এক জায়গাতেই। 

'বিস্ক এখন বাণিজ্য প্রবাহের মতো রাজত্ব প্রবাহের দিনধাত আমদানি 

রফতানি চলিতেছে । হহাতে পৃথিবীর ইতিহাসেস প্পূর্ণ একট! নৃতন কাণ্ড 

ঘটিতেছে_-তাহ| এক দেশের উপর আর এক দেশের বাঁজত্ব এবং সেই ছুষ্ট। 

দেশ সমুদ্রের ছুই পারে।, 

'এত বড়ো বিপুল প্রভৃত্ব জগতে আর কখনো ছিক্র ন | 

'গুরোঁপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা ।'৭ 

সাঘাজ্যবাদী আগ্রাসনের নতুন চেহারা ও চকিত্রের চাতরি রকীভ্রলাথ 
এভাবেই ম্পষ্ট করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গেই একই প্রকান্ধ ০ « 

“এক সময় ছিল যখন কাড়গ়া-কুডিয়! লইবার বেজায় ধের দা "ই 

কোনে দ্ররকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে । ভাষার 

প্রচারক পণ্ডিতের! বলিতেছেন, যার! ছুর্বল, ধর্মের দোহাই সাদেরই দরকা€, 

যার! প্রবল তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই, নিজে গায়ের জোরই যথেষ্ট ।) 
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'আজ ক্ষুধিত জার্মানির বুলি এই ষে, প্রত এবং দাঁস এই ছুই জাতের 

মান্য ( অর্থাৎ শোষক ও শোষিত, ছুইটি শ্রেণী বুঝিয়েছেন পরবীন্জনাণ ) আছে। 
প্রত (অর্থাৎ শোষক) সমস্ত আপনার জন্ত লইবে, দাস (অর্থাৎ শোধিত) সমস্তই 

প্রভুর জন্ত যোগাইবে--যার জোর আছে রথ হাকাইবে, যার (জার নাই, সে 

পথ করিয়া দিবে ।৮ 
এখানেই থামলেন না রবীন্দ্রনাথ, আরো লিখলেন £ 'মুরোপের ্বা।হরে যখন 

এই নীতির (অর্থাৎ শোষণ নীতির) প্রচার হয় তখন যুর্োপ ইহার কত বুঝিতে 
পারে লা)? 

'আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্ত জামান পর্ডত “ষ তত্ব আজ 

প্রচার কব্িতেছে এবং যে তত্ব আজ মদের যতো অন্তায় যুঝে মাতাল করিয়। 

তুলিল, সে তত্বের উৎপত্তি তে৷ জার্ধান পর্ডিতের মগজের মধ্যে নহৈ, ব্যান 

সুরোপীর় সভ্যতার মধ্যে ৯ 
১৯১৭ সালে লেখা “কর্তার ইচ্ছায় ক্ধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রির্টণ সাম্রাজ্য 

বাদী শক্তির এঁতিহ ও স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে সাত্র'শাবাদী বৃদ্ধের ও 
'আমেরিকার রাষ্ট্রতত্ত্রের কৃবের দেবতার চরগুলির ষে পকশ ককীতিব' ফিরিস্তি 
দিয়েছেন তার প্রাসঙ্গিকতা সাতষট্টি বছৰের ব্যবধানেও -দ্দাপ্ আছে এটাই 

হূর্ভাগ্যঞ্জনক £ 'কর্তৃপক্ষদের (সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে ) একথাও ম্মরণ করাইতে 

পাবি যে জাজ তোমরা! আত্মকর্তৃত্বের যোটরগাডি চালাইতেছ, কিন্ত 

এক দিন বাত থাকিতে ষখন গরুর গাভিতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন 

খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকা ছুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মত শোনাইভ 

না । পার্লামেন্টে বরাবরই ভাইনে বাঙ্ছে প্রবল ঝাকানি খাইয়া এক নজির 

হইতে আর এক নভ্িরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোভাগুড়িই 
স্টামরোলার-টান! পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষাঘাস, ঘৃষাঘূষি, দলাদলি, 
অবিচার এবং অবাস্থার মধ্য দিয়। সে হেলিয়া-হেলিয়! চলিয়াছে। কখনো বাজ। 

কথনো শির্জা, কখনে। জমিদার, কথনে! বা যদওয়ালার খ্বার্থ বহিয়াছে। এমশ 

এক সম্য ছিল সদশ্যর1 যখন জরিমানা ও শাসনেন্ ভছ্কেই পালামেণ্টে হাজির 
হইত। আর, গলদের কথ! যদি বলো, কবেকাত্র কথা যদি বলো, কবেকার সেই 

আধার্ন্যা্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আঙ্জকের দিনে বুয়র যুগ 
এখং ভার্ডানেলিস মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত গলদের লঙ্বা ফর্দ দেওয়া যায়, 
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ভারত- বিভাগের ফর্দটাও নেছাত ছোট নয স্কিস্ত সেটার কথায় কাজ 

নাই ।,১০ 

মাকিন সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত লোভের থাবা এবং ছুনিয়! জুডে ত্রাস 
সঞ্চারের অপচেষ্টা আজ সমগ্র বিশ্ববাঁপীর কাছেই স্পষ্ট। কিন্ত প্রথম মহাযুদ্ধ 
কালেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন £ “আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার 

চরগুলি যেসব কুকী্নি করে সেগুলো সামান্ত নয়। ড্রেয়সের নির্যাতন উপল্ক্ষ্যে 

ফ্রান্সের বাষ্টতন্কে সৈণিক প্রাধান্তের ফে-অন্তায় প্রকাশ পাইয়াছিঙ্গ, তাহাতে 

রিপুর অদ্ধশক্তিরই “ত1 হাত দেখা যায় ।£ 

প্রথম মহাধুদ্দকালে ১৯১৭ সালেই রবীন্দ্রনাথ মাঞ্ষিনী ্াষ্ট্রতন্ত্রের কৃবের 
দেবতার চরগুলির কুকীতি দেখে তার তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার প্রকাশ কার 
ছিলেন। পুনরার় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্থচনাতেই (সেপ্টে্ছর ১৯৩৯) তিনি 

কবি অমিয় উক্রবতকে লিখিত একটি চিঠিতে ফ্যাসিস্ত দানবের উত্থানের 

মূলে সাম্রাজাবাদী রাষ্্রগোরষ্ঠীকেই দায়ী করেছিলেন £ “দেখলুম দুরে বসে 
ধ্যাথিতচি্ডে,  এভীসাশ্রাজ্যশক্তির বাষ্ট্মন্ত্রীরা নিক্ষিয় ওাসীন্ঠের সঙ্গে 

দেখতে লাগলো, জ্ঞাপানের করাল দংঘ্ত্রীশক্তির দ্বারা চীনকে” থাবলে 
খাবে খাদয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুত্ী অপমান 

বারবার খীকার করলে! যা তার প্রাচ্যসামাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো 

ঘটেনি। দেেখশুম, এ শাধিত সাশাজ্যশক্তি নিধিকার চিত্তে এবিসীনিয়াকে 

ইটালির হা-করা! মুখর গছবরে তলিয়ে যেতে দেখলো, মৈত্রীর নামে সাহাষ্য 

করলো জা্নানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশেলাভাকিয়াকে, দেখলুম 

নন-ইনটাবঙেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাধলিককে দেউলে করে 

দিতে, দেখলুম, মিউনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একট! অর্থহীন 

সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে । নিজের সন্মান খুইয়ে 
এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তোকিছুই হলে। না--পদে পদে 

শত্রুর হন্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হলো দারুণ যুদ্ধে ।১১ 
কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধে 'ম্পধিত সাম্রাজ্যশক্তির' চেয়েও বড় বিপদ ছিল 

ফা।সিজম নাতৎসিজম। প্রধান ও আশ শত্রুর বিনাশ ঘটাতে হবে, অবশিষ্ট সব 

শক্তিকে এঁক্যবদ্ধ হয়ে। এই প্রপঙ্জে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
পাশাপাশি লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সমবেদন। ও শুভেচ্ছা ছিল চীনের 
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প্রতি-প্রধান ও আশু শত্রু ফ্যাসিবাদের ধ্বংস চাইলে ইপ-করাসীদের জযব- 
কামন। অনিবার্ধ হয়ে ওঠে £ 'এই যুদ্ধে ইংলগু-ফ্রান্স জয়ী হোক, একান্তমনে 
এই কামন। করি। কেননা, মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নংপসিজমের কলংক- 

প্রলেপ আর সহা হয় না। কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্তে, কেননা, 
সাআ্াজ্যিকদের অফুরস্ত অর্থ আছে, সামর্থ আছে ; আর সহারশুষ্ঠ কেবল চীণ 

লড়ছে প্রায় শৃন্তহাতে, কেবল তার নিভীকবীর্ষে ভপ করে। 

বছর ছয়েক আগেই ১৯৩৩ সালে (শ্রাবণ, ১৩৪০) লিখিত 'কালাস্তব' প্রবন্ধে 

রবীন্দ্রনাথ ষুরোপের সাস্রাজ্যবাদী সভ্যতার শ্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন তীব্র 
ক্ষোভ ও দ্বণার সঙ্গে-_-উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীধের $২সিত ভূমিকা 

তার ভাষান্ £ ক্রমে ক্রমে দেখ! গেল ঘুয়োপের বাইরে অনাত্মীয় মগুডুণে যুঝোপীয় 

সভ্যতার মশালটি আলো! দেখাবার জন্ত নয়, আগুন লাগানোগ জগ্ত। [তুলনীয় 
1119 0:010000 15700718ত 800. 1011919106 08110019001 10097169018 

01111556100. 11959 00591190. 108109:8 ০09 993) (02101061000 16৪ 

170709, 18879 16 5890008 99090691019 107:009, 60 609 601011198) আ1)979 

16 8096 890+-0€. 11878. বুর্জোয়া সভ্যতার দারুণ শঠত। ও নিগৃঢ় 

বর্বরতা আমাদের চোখের সামনে অনাবৃত। সেটা কিন্তু ওদের শ্বদেশের 

বাইরে। বৃর্জেয়ো সভ্যতার চেহারাটা ত্বদেশে বেশ ভদ্রুরকমের কিন্ধ উপনিবেশ- 
গুলিতে তানগ্র হয়ে যায়। [106 দা0৪০:০ 58980168০01 609 3201018) 

1919 7) 10018. 209] 29) 1853 ] তাই একদিন কামানের গোলা আর 

আফিমের পিও একপঙ্গে বধিত হলো! চীনের মর্ষস্থানের উপর । ইতিহাসে আজ 

পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনদিন কোথাও হয়নি--এক হয়েছিল মুরোপীয় 

সভ্যঞ্জাতি যখন নবাবিস্কত আমেরিকায় দ্বর্ণপিগ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ 
বিধ্বন্ত করে দিয়েছে “মায়া” জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে । মধ্যযুগে অসভ্য তাতার 
বিজিত দেশে নরমুণ্ডের সুপ উচু করে তুলেছিল, তার ধেদনা অনতিকাল পরে 
লুপ্ত হয়েছে । সভ্য যুরোপ চীনের মত এতবড়ে৷ দেশকে জোর করে যে বিষ 
গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো! তার মজ্জ! জর্জরিত হয়ে গেল।৯১ 

শুধু চীনের নয়, রবীদ্রনাথ আস্তর্জাতিকপটে মূল্যায়ন করেছেন বুর্জোয়া 
সভ্যতার £ “একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাডতার জাল থেকে 

পারস্থকে উদ্ধার করবার জন্তে যখন প্রাণপণ করে দাড়িম্বেছিল, তখন সভ্য 
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যুরোপ কী রকম করে ছুই হাতে তার টু'টি চেপে ধরেছিল, নেই অর্জাজনীয় 
শোকাবহ ব্যাপার জান যায় পারস্যের অদানীস্তন পরাহত আমেরিকান রাজছ্ব 

লচীব শুস্টাবের “স্ট্যাংলিং অব পারসিযা? বইখানা পড়লে ।, 

এবীজনাথের 'আফ্রিকা+ কবিতা মর্জবাণীর সঙ্গে নিন্সোক্ত অংশ মিলিয়ে 

নেওয়। যায় ১ “ওদিকে আফ্রিকার কনগো গরদেশে যুরোপীম় শাসন যে কী রকম 

অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল, সে সকলেরই জানা ।, 

শ্রাবণ ১৩৪* বঙ্গাঝ্ধে লাঞ্ছিত আফ্রিকার কথ প্রবন্ধকারে লিখেছিলেন, আর 

সাডে তিন খবর পরে লিখলেন "আফ্রিকা? কবিতা (২৮ মাঘ ১৩৪৩), ইটালি 

কর্তৃক আবিসীনিয়। অধিকার সেই কবিতা রচনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল 

বুর্জোয়া সভ্যতার সীমাহীন উপনিবেশিক বর্বরতার আগ্নেয় কাব্যক্ধপ £ “এল 
ওর! হাতকড়ি নিয়ে / নথ যাদ্দের তীক্ষ তোমার নেকডের চেয়ে,/ এল মানুষ 

ধরার ধল / গর্ধে যার! অন্ধ তোমার স্র্যহারা অরণ্যের চেয়ে । / সভ্যের বর 

লোভ / নগ্ন করলে। আপন নির্লজ্জ অমানুষতী” ।১৩ 

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ খোদ আমেরিকায় কালে মানুষের পতি বুর্জোয়া শ্বেত- 
চর্মীদের নৃশংস অত্যাচারের কথাও পূর্বোক্ত 'কালান্তর” প্রবন্ধেই উল্লেখ করলেন £ 
“আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোজাতি সামাজিক অনম্মানে লাঞ্গিত, এবং 

সেই জাতীয় কোন হতভাগযকে যখন জীবত অবস্থায় দাহ কর! হয় তখন শ্বেতচর্মী 

নর-নারীর1 সেই পাশব দৃশ্ঠ উপভোগ করার জন্য ভিড করে আসে ।'১8 

“কালাস্তর' প্রবন্ধেই পুনরায় এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধের বীভখ্ম নিদারু তার 

প্রসঙ্গ । রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের পটে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ 
করেছেন £ “তার পর মহাধুদ্ধ এসে অকম্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একট! পর্দা 

তুলে দিলে। যেন কোন মাতালের আক্র গেল ঘুচে । এত মিথ্য1, এত বীভৎস 

হিংত্রতা নিবিড হয়ে বহপূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্য হয়তো! মাঝে মাঝে 
উৎপাত করেছে, কিন্ত এমন ভীষণ উগ্র মৃতিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি? ।৯৫ 

বুর্জোরা সভ্যতার বর্ধর লোভ ও নৃশংসতা কীভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে 

ক্রমশ, সেই চিজ তুলে ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঃ “সভ্য মুফ্পোরোপের সদ্দার-পোডো 
জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃধ্ধ অধিকার- 

লংঘনকে নিন্দা করলে সে অট্রহান্তে নজির বের করে যুরোপের ইতিহাস থেকে। 
আয়ারল্যাণ্ডে বক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমবা 
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তা কোনে! দিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সাধনে 
দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা । যে রুরোপের এক দিন তংকালীর্ন 

তুকিকে অমান্ুয বলে গঞ্জন! দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাদিজম 
এর নিধিচার নিদবারুণত1 1, 

এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে মুঝ্ষোপীয নৃশংসতার পাশাপাশি আমেরিকায় 
মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের লাঞ্নার কথাও বুবীন্দ্রণাথ সবসময়েই উল্লেখ 
করে যাচ্ছেন। সেই ১৯৩৩ সালেই লিখছেন £ “এক দিন জেনেছিলুম, 

আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা মুদরাপের একট! শ্রেষ্ঠ সধনা, আজ দেখছি মুরোপে 
এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার করোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে ।, 

এই প্রসঙ্গেই যুদ্ধববিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইম-এর লেখ! থেকে উদ্ধৃতি 

দিয়েছেন যুদ্ধবিবোধী ব্রবীন্দত্রনণাথ £ 3০ ৪669: 019 আজঃ [ 8৪ 9306 67 

(301909-*১৮, 00700922090 6০ 11699]. 5958) 09108] 9%1%1009 ] 17859 

07217790 6০0 6209 07968 6079 201) 01 10166977993, 006 ৮89 69:08 01 

07051 ৪8975186009 1)9105 60701919660, 6109 19108911778 51758 6119 

80869880:% [000181)00606---109019020906 007 1169. 0719 ৪:০159৪ 11) 

(01906 90090. 177 1)9%160) ০০006) 5180:008) 009 195598 (11 0799 

19588), 6৪1, 010১ 111" * 0253 8:21588 27 001918% 1701)986 --& ৪ 
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627) 600210010815 800. 2056 69711701001 1811) 180709/,.১৬ অর্থাৎ 

যুদ্ধের পরে আমাকে গায়েনায় চালান করে দেওয়া হলো। পনের বছরের 

গোলামির দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় বিষের পাত্রটি তলানি পর্বস্ত আমাকে শুষে নিতে 

হয়েছে । কিন্ত গোলামির দণ্ড শেষ হয়ে যাওয়ার পরে৪ সবসময়েই আনুষঙ্গিক 

শান্তি কিছু থেকেই যার-_-যাবজ্জীবন নির্বাসন । গায়েনায় স্বাস্থ্যবান, তরুণ ও 

শৌর্ধময়্ যে এসে পৌছায়, সে যখন গায়েন ছেডে যায় (যদি ত্বা আদৌ সম্ভব 

হয়) তখন সে রুগ্ন, জরা গ্রস্ত, অনুস্থ"**..*সৎ যে আসে, গায়েনায় কামাসের মধ্যেই 
সে হয়ে ওঠে ছুর্নশৃতি গ্রস্ত.**..'যান্রা এখানে চালান হয়ে আসে, তারা এখানকার 

ব্যাধিগুলোর শিকার হয়ে যায় সহজেই--জর, রক্তমাশয়, য্ত্রা এবং সর্বাদিক 
মারাত্মক যা+-কুষ্ঠ। 
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রাজনৈতিক যতভেদের জন্যে ইটালি যে স্বীপাস্তরবাসের বিধান করেছিল, 
দে ছিল দুঃদহু নরকবাস, একথাও উল্লেখ করে ববীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে 

এসেছিলেন যে-প্কুরোপীয় সভ্যতা” যে সব দেশে উজ্জ্বলতম অর্থাৎ পূর্ণ 
বিকশিত সেই সব দেশেই অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ইউরোপে, আমেরিকায়, 

ইটালিতে, জার্জানিতে ( রবীন্দ্রনাথ এগুলির উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে) 

“সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো-টুকরো করে দিয়ে এমন অকল্মাৎ এত সহজে 
উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে? গ্রাস করছে, তার ভাষায় 

“ঘুদ্বপরবর্তকালীন যুরোপের বর্ধর নির্দয় তা'*"**আজ * নিরজ্জভাবে চারদিকে 

উদঘাটিত' হচ্ছে। আজ যখন মাঞ্িন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোভ। পারমাণবিক 

মহাযুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত বিশ্বশাস্তির পক্ষে ক্রমশ সংগঠিত ও সংহত 

হচ্ছে, তখন দ্বিতীয় *বিশ্বমহাযুখের ছ'বছর আগে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 

বিশ্লেষণ করে যুদ্ধাতংকের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কী ভেবেছিলেন, এবং কী বক্তব্য 
উপস্থিত করেছিলেন, সেকথা জেনে রাখা জরুরী--শুধু তাই নয়, একথা 

তুললে চলব না ধে, 'যুবোপীয় সভ্যতার উন্মত্ত দরানবিকতা ও বর্ষর নির্দয়তা” 

বলতে ববীন্্রণাথ নিশ্চিতরূপে পুঁজিবাদী লভাতাকেই বুঝিয়েছিলেন, পু জিবাদী 
সভ্যতারই স্বরূপ বিশ্লেবণ করেছিলেন । 

না]হগে “সভ্যতা কী করে উিন্মত্ত দ্ানবিক' বা “বর নির্দয় হতে 

পারে? সামগ্রিকভাবে ইউরোপে, আমেরিকায় ফ্যাসিস্ত জার্মানি ও ইটালিতে 

কোন্ 'সুরোপীয় সত্যতা” 'উজ্জতঙম আলোক" ছডিয়েছিল ? রবীন্দ্রনাথ 

খে বুর্জোয়া সভযতার' তণ! 'পু'জিবাদী সভাতাক”ই শ্ববপ উন্সোচন করেছেন 

নিগুণভ।বে, নিঃসংশয়িতরূপেই স্পষ্ট। 

আর এখানেই, রবীন্দ্র-মানসিকতায় একটি জটিল গ্রন্থির হদিশ পাওয়! 

যাঁয়। 

বস্তনিষ্ঠ বিঈষণে স্থিতধী থাকলে পাঠক-সমালোচককে এই সত্য অনুভব 

করতেই হয় যে, যে-বুর্জোয়া সভ্যতার 'উন্মত্ব দানবিকতা" ও বর্বর নিরদযতা 

দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যঘিত, অস্থির ক্ষুব, ক্রুদ্ধ এবং এমন কি প্রতিবাদে ও মনে- 

মনে বিদ্রোহে ফেটে পডতে চাইছেন; সেই “সভ্যতা”-রই কাছে তার নিজের 

ও মানবসমাজের গভীর ৭ ব্যাপক খণের অপরিমেয়তাও তিনি তৃলতে 

পারেন ন!। 
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এ পুঁজিবাদী সত্যতা, 'সাম্াজ্যিক সভ্যতা লমাজের বিকাশের ইতিহাসের 

একটি পর্ব বা অধ্যায় মাজ নয়, দাস সমাজ ও তথ্পরবতাঁ সামস্তবাদী সমণজ- 

ব্যবস্থারও পরবর্তী উন্নততর পর্যায় বলেই পুঁজিবাদী সত্যতার ইতিবাচক 
অগ্রগামিত্বের দিকও নিশ্চিতরূপেই বর্তমান । 

যে-যুগে বীজনাথ জাত, লালিত ও বধিত হয়েছেন, সেই ধুগে দাড়িয়ে 

ক্রমাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এইরকম ছিধ! ও ছন্দের সম্মুখীন তাকে অনিবার্ধ- 
ভাবেই হুতে হয়েছে। 

পুঁজিবাদী সভ্যতা, সামাজ্যিক সভ্যতা, মানবসমাজকে যে নৈরাশ্য ও 

নির্দন্বতার মধ্যেই নিক্ষিপ্ত করবে, এও যেমন অনিবাধ, তেমনি তারপরবতী 

পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের জন্ম,বিকাশ ও পরিনতিও অনিবার্ধ' এতিহাপিক ও খন্দমূলক 

বস্তবাদের আলোকে ক্রমান্বািক সমাজ বিশ্লেষণ করলেই ৩1 দিবালোকের 
মতো শ্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে যায়। 

অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিশেষতঃ ১৯৩* সালে সোভিয়েত ভ্রমণের 

সময়ে তিনি তার সচেতন ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুণে পেই প্রতয়ের খুব 

কাছাকাছি প্রায়শঃ উপনীত হতে পেরেছেন, এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ অন্কচিত 

হবে কিন্তু সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ ন্বতক্কৃত ভাববাদী প্রত্যয়ের প্রভাবে 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং আলোচ্য 'কালাত্তর” প্রবন্ধেও লিখেছেন £ “******কোথায় 

রইল মাহন্ষের 'সেই দরবার যেখানে মান্ধষের শেষ আপিল পৌছবে আজ । 

মন্গুয্ত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে ? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে 

হবে বর্বরতা 1১৭ 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজনি ত অনুভূতি থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯৩৩ সালেই 

লিখেছেন £ “কিন্ত সেই নেরাশ্তের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, 

দুর্গতি তই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে 

বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি “তুম অশ্রদ্ধেয়?, অভিসম্পাত 

দিয়ে বলতে পারি, “বিনিপাত” বলবারজন্তে পণ করতে পারে প্রাণ এমন 

লোকও দুদিনের মধ্যে দেখা দেয়--এই তে! সকল দুঃখের সকল ভয়ের 

উপরের কথা ।” 

বুর্জোয়া সভ্যতার লীমাহীন সর্বনাশা পরিণামের মুখোমুখি দাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী 
দুঃখী ও অপমানিত। মানুষের সাস্বনা তৰে কোথায় ? শুধু সাত্বন। নয়, মুক্তিও? 
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সেটা আত্ম-উদ্বোধনের মধ্যেই নিহিত । বুঝতে হবে, নির্ভীক হতে হবে- 

তা না হলে আর কোনে! উপায়ই থাকবে না £ “যে ছুঃখাঁ, যে অবমানিত, সে 

যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্থৃত 

প্রবলকে ধিক্কাত দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেইদিনই বুঝব, 

এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কডা পর্বস্ত দেউলে হলো! । তার পরে আস্বক 

বল্পাস্ত ৷ 

চার বছর পরে ১৯৩৭ সালে, ১৩৪৪ বঙ্গার্ষের ৭ পৌষের ভাধণে “প্রলয়ের 

কৃষ্টি শাবোনামে যুদ্ধ ও শাস্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তার ভাববাদী 

প্রত্যয় সত্ধে৪ আরো প্রসারিত হয়েছে, স্পষ্টতা পেয়েছে £ উদ্দাম নিষ্ঠরতা 
আজ ভীষণাকার মৃত্যুকে জাগিয়ে তুলছে সমুক্রের তীরে তীরে দেত্রা 

জেগে উঠছে মানুষের সমাজে, মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার দ্িনিস। 

মানুষের ইতিহাসে এই ধানবিকতাই কি শেষ কথা? মানুষের মধো “য় অন্তর 

এই কি সত্য? 

'এই সংঘাতের অন্তরে অন্তরে কাজ করছে শাস্তির প্রয়াস সে কথ! বুঝতে 

পারি যখন দেখি, এই দুঃখের দিনেও কৃত মহাপুরুষ দ্াডিয়েছেন শাস্তির বাণী 

নিয়ে--সেজন্ত মৃত্যুকে পর্ধস্ত স্বীকার করেছেন। এদের সংখ্যা বেশী নয়, 

সামাজ্যলুব্ধরা এদের হিংসা করে মারে--তবু এদের শক্কিকে নিঃশেষ করতে 

পারে না। এখনে! মানুষ বিপদকে স্বকার করেও দূর ভবিষ্যতের বাণীবহন করে 
চলেছে অকাতাভয়ে। সত্য এখানেই 1১১৮ 

বাস্তব পরিস্থিতি, ঘটনাবলী ও ইতিহাস সম্পর্কে বুবীন্্রনাথের সচেতনতা ও 

বিশ্লেষণনৈপৃণ্য অসামান্ত গভীর মান্য ও মনুত্যত্ধে তীর প্রত্যয় অপরিমের হলেও 

সেই প্রত্যয় তার অতীব্দ্রিয় অন্থতুতিতে অনুরভিত। নিখাদ বস্তবাদী নয়। 

তথাপি, এই প্রগাঢ় উচ্চারণের প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব হ্বীকার্ধ £ “চীনের প্রতি নিষুর 

অত্যাচারে আমাদের হৃদয় উংপীড়িত। কিন্তু আমাদের কি করবার আছে ?** 

আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু আমাদের মন আছে। আমরা লডাই ন1 করতে 

পারি, কিন্ত একথা ষদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে, অধর্মের ছারা আপাতত 

তই উন্নতি হোক তার মুলে আছে বিনাশ-যদি এ কথা বিস্ৃত না হই যে 

মানব ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে--একথা মেনে নিবে সেই 

কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি । আমাদের 
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মেশিনগান নেই, কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে--তার মুল্য বতটুকুই হোক, 
তাকে আমর! মহতের দিকে প্রয়োগ করবো ।, 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক-কালে ও সমকালে রচিত ব্ববীন্দ্রনাথের কবিতা -গল্প 

-প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে অন্তান্ত অনেক আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, 

ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষতঃ ১৯৩০ সালে সোভিয়েতের 
অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে ববীন্দ্রজীবনে ক্রমশ একটি উত্তরণ সম্ভব হচ্ছিল, নিষ্ঠা 

ও সততাপুর্ণ সন্ধান গভীর চিন্তাশীল একজন মানুষের জীবনে যে-উত্তরণ সম্ভব 
করে তুলতে পারে। 

মৃত্ুর (২১ শ্রাবণ, ১৩৪৮) মাস চারেক আগে লেখ! (১ বৈশাখ ১৩৪৮) এবং 

টজ্যষ্ঠ ১৩৪৮ বঙ্গাঝে প্রকাশিত “সভ্যতার সন্থট' প্রবন্ধে উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের 

বক্তব্য ও বিশ্লেষণ আকন্নমিক এ তাত্ক্ষণিক নয় । একটা ধারাবাহিক বিকাশ ও 

উন্মোচনরূপেই তাকে ধেখাট। বন্ববাদী 'ধশন' ভবে । “সভ্যতার সঙ্কট" প্রবন্ধটি, 

কৌতুহলী পাঠক যদি আরে! একবার খুঁটিয়ে পাব শ্রম স্বীকার করেন, তাহলেই 
অন্থভব করবেন-_ব্নবীন্ত্রনাথ এই প্রবন্ধে পুঁজিবাদী বাঁ " সমাজ ব্যবগাঁও সঙ্গে 
সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক রাই ও সমাজ ব্যবস্থার সরাসরি তুলনা কৰে পুঁজিবাদী 

রাষ্ ও সমাজ খাবস্থাকে খারিজ করে দিয়েছেন। শুধু তাই পয, এতকাল ষে 

দ্বিধা তার মধ্যে ছিপ, তারএ কারণ হিসেবে "জীবনের প্রথম আরন্েব 

প্রভাবের কথ! উল্লেখ করেছেন : 'জীখনের প্রথম আগণ্ডে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস 

করেছিলুম ধুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সত্যতার দাশকে। আব আজ 

আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়। হয়ে গেল ।”১৯ 

কেউ তেমন খেয়াল করে দেখেন না যে, এই প্রবন্ধেই কিছুট! আগে 

সোভিয়েত অনুশীলিত ও পরীক্ষিত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : এই 

সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসগ্বদ্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার 

করেছে? । ২০ 

অর্থাৎ দু'রকম “সভাতা' প্রসঙ্গে সচেতন বিশ্লেষণ শেষে রবীন্্রনাথ সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষেই তার অভিমত প্রকাশ করেছেন। “তত্ব বূপে 
নয়, প্রয়োগ পরীক্ষার ফলাফল স্বচক্ষে দেখে। 

তাই, সীমাহীন হতাশার মধ্যেও এই তার পরিণামী উচ্চারণ $ “কিন্ত, 

মানুষের প্রতি বিশ্বাস কারানে। পাঁপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যস্ত রক্ষা করব 1... 
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মঙ্ুহাত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীম পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাপ করাকে আমি 

অপরাধ যনে করি ।? 

ডঃ জ্যোতিখয় ঘোষের 'যুদ্ধ ও শান্তি এবং ববীন্ত্রনাথ শিরোনামের লেখাটি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংল! মুখপ্জ 

'পশ্চিমবঙ্গ' এ প্রকাশিত হয়েছিল (বধ ১৭ // সংখ্যা ৪২ ৪৩॥২৮ বৈশাখ-৪ জোট 

১৩৯১ ॥ ১১১৮ মে ১৯৮৪)। সামাজ্যবাদী যুদ্ধের যে অশ্তভশশক্কি বিশ্বজুডে 

প্রকট হয়ে উঠেছে এবং তারই বিকুঞ্ছে যখন বিশ্ববাসী সোচ্চার, তখন ববীন্দ্রনাথের 
যুদ্ধ বিন্বোধিতা ও শাস্তির অনানিল আঁকাংখ! একালের যাহ্থষের কাছে শক্তি হয়ে 

দেখা দ্বেবে। এবীন্দ্রনাথের মত যুদ্ধের বিরুছে সমস্ত যাম্থষের সঙ্গে একালের 

বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, বিজ্ঞানীরাও সোচ্চার হবেন, প্রবন্ধ লিখবেন, বক্ত.ত1 করবেন, 
এ ভরপা করা যায় । এই প্রবন্ধটি তাই সবিশেষ গুরুত্ব দাবি বাধে। 

[ সম্পাদক ] 

জুত্র--নির্দেশ 

১, বাশিয়ার চিঠি, ব্রবীন্দ্ররচনাবঙগী, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভাবভী সংস্করণ, ১৩৫২, 

* পৌষ, প্রথম প্রকাশ । পৃঃ ১৮৬২৮৭। 
এ।  এর। 

চীনে মরণের ব্যবস্থা শিষোনামের প্রবন্ধ / ১২৮৮, জ্যেষ্ট) ইং ১৮৮১ । 

এ। 

কবি লিখিত বলাকা কাব্যের ভূমিকা থেফে ভদ্ধত। 

লড়াইয়ের যূল, ১৯১৫ ইং বাংল? ১৩২১, পৌষ। 

এঁ। 

এ । 

, এ। 
১০, কতার ইচ্ছায় কম, ১৯১গ। 

১১, কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখ! কবির চিঠি, ১৯৩৯, সেপেম্বর। 
১২. কালাস্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংরেজী ১৯৩৩, বাংলা ১৩৪০, শ্রাবণ । 

১৩, আকফ্রিক কবিতা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বি 

৬ ব্য ০» 

৩৪৪৯ 



১৪, 

১৫, 

১৬, 

১৭, 

১৮১ 

১৪, 

ত*. 

কালাস্তর / রবীন্্রনাথ। 

এঁ। 

ফরাসী যুবক রেণে বেইম-এর উক্তিকে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার 

করেন। 
কালাস্তর / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

প্রলয়ের স্যা্ট, ভাষণ) ইং ১৯৩৭) বাং ১৩৪৪১ ৭ পৌষ । 
সভ্যতার সংকট, ১৩৪৮, জ্যেষ্ঠ প্রকাশিত। 

এঁ। 

৩৫৪ 



সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট/৩ 

রষীন্রনাথ তার জীবদস্বায় স্বদেশে ও আস্তজাতিক প্রতিটি ঘর্মার ভায় 

প্রতিক্রিয়! প্রকাশ করেছেন, কখনে! লিখে, বিবৃতিতে কখনো বা সক্রিয় অংশ 

গ্রহণের মাধামে। সেই রবীন্দ্রনাথকে বিভাগ-উত্তর কালে তৎকালীন পূব 
পাকিস্তানে ও ভারতে রাজনীতির শিকার হতে হয়। সত্তর দশকে ভারতে 

ীকতরী অবস্থার সময় খবরের কাগজ, বেতার ও দুরদশনে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ 

ম্বোধ কর! হয়েছিল: প্রকাশ বন্ধ হরেছিল ভার প্রগতিবাদ্দী বা জাতীয় 

উদ্দীপনামূলক কবিতা কিংবা গদ্ধ-ভাষা, গাইতে 'দেওয়া হয়নি তার 

কতগুলো নিবাচিত গান। অন্যদিকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে 

তৎকালীন পূ পাকিস্তানের সামরিক সরকারও জাতিগতশোধণের কারণে, 
বাগালীর অস্তিজ নিমূল করতে এবং সা"শৃতিক আত্মনিয়ন্থণের প্রশ্থকে 

নব্যাৎ করতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে রবীশ্রনাথকে বঙ্জন করার 

ঘড়যম্ম করেছে বেতারে রূৰীপ্দ সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করেছে। রবীকজ্ঞ- 

শীথের কণ্ঠরোধী সেই স্বুর্দ ভঙ্গিটি বড়ই কক্ণ। প্রশতিশীল, এবং 

গণতাস্ত্রিক যান্ুষ সরকারের সেই ঘৃণ) চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, 

সেই চিত্রাপি 5 দৃষ্ঠপটেরপাশাপাশি সেই সময়কার শ্বামরোধকারী পরিস্থিতির 

বর্ণনা এই অংশের মূল বিষয়বস্তু | 





সেজান সেন 

(জরুরীঅবস্থ। ও রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ 
'সম্মুথে বসিয়া আছেন রবীন্ত্রঠঠাক্ুর | রবীন্দ্রনাথের আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্রল 
উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নির্ধাতা ও মুকুটমণি, 
আহযাদের সাহিত্য সংস্কৃতি ও এতিহোর ইতিহাস এবং আত্মার স্পন্দন | বিশ্বের 
হরবারে আমাদের চিত্তকে উক্ত কবেছেন তিনি , আশা দিয়েছেন, ভাষা 
দিয়েছেন, কথা বলতে শিখিয়েছেন, এবং সর্বোপরি বিশ্বের দুয়ারে বাঙালী 
জাতিকে গর্ব ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। প্রতিদিন কথার, 
গানে, আলোচনা সভার ভাষণে রবীন্দ্রসাহিত্যের উদ্ধৃতি ছাঁডা আমাদের মনের 

ভাবটুকু প্রকাশ করতে পারিনা । রবীন্দ্রনাথ এই নামটিতেই আমরা 
সম্মোছিত। রবীন্দ্রনাথ একটি যুগ ও একটি ইতিহাস--বাঙালীর যনে এক 
যনন-বিপ্লব। রবীন্দ্র সাহিত্য যেন এক গ্রীক ক্লাসিক আট”। এর গাভীর, 
বিশালত1 ও ব্যাপকতা আমাদের স্তভিত করে। এ-সব উপমা এবং আবেগম ধিত 

মন্তব্য ফাকাবুলি নয়। রবীন্দ্-সাহিত্য ও তার কর্মময় বিশাল জীবনের কর্ণ 
নৈগুধ্যর আলোকপাত েকেই তা প্রমাণিত হয়ে যায়। 

রধীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশের মানুষ । পরাধীনতার তীব্র জাল! অহোবাজ্ত 
দ্ধ করেছে তার চিত্ত। তিনি শুধু ভারতের স্বাধীনতা ও সযগ্ার কথাই 
ভাবেননি সমগ্র বিশ্বের পরাধীন দেশের সমস্যার কথাই ভেবেছেন । বিশ্বযানবের 

সেষা ও কল্যাণ কামনার সাবভৌম কবি রবীন্দ্রনাথ উৎসগিত ও সযপিত। 

আমাদের চেতনায়, ভাষায়, ভাবনায় অহরহ ববীব্রনাথ। আমাদের 

বার গভীবে রবীন্দ্রনাথের চিস্ত। প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙালীর 

কোনো পরিচদ শেই। সাগ্রিক দৃষ্টিভংগীতে তিনি আমাদের এংকার, 
জামাদের শিঃশাস,। আযাদের অভয়, আমাদের প্রাণ; আমাদের চেতনায়, 

ধঘণীতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা । সবোপত্রি তিনি আমাদের বাঙালী জাতির 

মেরুদণ্ড । ভাবতে অবাক লাগে এহেশ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিশ্বের বৃহ্ত্বম 

স্বাধীনোত্তর গণতাগ্ত্রিক ভাঁরতবধে স্বৈরাচারের শিকার হয়েছিলেন অরুত্বী অবস্থার 

৩৫৩ 

রমা.”২৩ 



সময়। তখন রবীন্্পাহিতোর কঠরোধ এবং সেই সঙ্গে ঠার সাহিত্যকে আসামীর 

কাঠগডায় দাড় করানে। হয়েছিলে।। 

প্রাথতষশ! বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোকহিত্র অত্যন্ত সঠিক 
ভাবেই বলেছেন £ “দুদিন আগে য| অকল্পনীয়-অভাবনীয় ছিল, তাই 

ঘটছে আমাদের দেশে। স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ স্বৈরাচারের শিকার হয়েছেন। 

ববজ্দ্রনাথের কবিতা ছাপানো শিষিদ্ধ হয়েছে এদেশে, ফতোয়া জারি হয়েছে 

বেতারে । রবীন্দ্রনাথের অমুক অমুক গাণ গাওয়া চলবে না। রাষ্টাদেশ 

রখীক্্রনাথের চেয়ে রাষ্াদেশ যেন বছো?।১ 

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপজের স্বাধীনতা [ছল আমাদর কাছে 

পবিত্র অধিকারের মত, পবিজ্র অধিকার ছাডা গণতন্ত্র অথহীন ৭ নিশ্ফল। এর 

চুভাস্ক পরীক্ষা হয়ে গেছে ১৯৭৫-৭৬ সালের আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার 

অন্ধকারমর় দিনগুলিতে, যার কথা অজও আমরা তৃপতে পাবিনি। জরুরী 

অবস্থা জাবির দিন, অর্থাৎ ১৯৭৫ সাপের ২৬ জুন থেকে ১৯৭৬ সালের ৩১ 

ডিসেম্বর পধন্ত দু'হাজার ছ'শ'রও বেশী সংবাদপত্রের শ্বীকৃতি বাতিল কবে দেয় 

ইয়েহিল। ১৯৭৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্টারের বাধিক রিপোর্টে এই তথ্য 

প্রধাশিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সংবাদে দেখ! যার যে ১৯৭৫ সালের জুন মাস 

থেক ১৯৭৬ সালের জাহ্ুুয়ারি মাসের যধ্যে ভারতবর্ষের মোট ১৬৭২টি পত্র 

পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এব মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ২০৮, সাপ্তাহিক 
১৪৩৪ এবং ঘ্বি-সাপ্তাহিক ৩৬২ ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৫২৮। অর্থাৎ 

দৈনিক ও সাস্তাহিকের সঙ্গে ছি-সাপ্তাহিক ও যাসিক পহিকার সংখ্যা যোগ দিলে 

সবস্থন্ধ ২৫২২-টি পত্র-পত্রিকা বন্ধ হবে গিয়েছিস। এই সমত পত্র-পন্ত্রিকার বন্ধ 

হওয়ার মুল কারণ সেন্সর প্রথার অত্যাচার, সম্পাদক ৩ তার সহকর্মীদের 
অহেতুক গ্রেপ্তার, সম্পাদক কর্তৃক সেক্সরের নিষেধাজ্ঞ! মেনে নিতে অস্বীকৃতি 

এবং গাপাখান] বাজেয়াপ্টকরণ। অধিকন্তু আপত্তিকর পুস্তিকা প্রকাশের 

অ৬যোঠগ পুলিশ কয়েকটি প্রকাশনী ও প্রেসের ভিক্লারেশন বাতিল করে 

দিয়েহিল। জরুরী অবস্থ। জারির পরে পরেই দিল্লী থেকে টেলিপ্রণ্টার যোগে 

১৬ দফা গাইড লাইন এসে গেল বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে । কি ধরণের 

সংবাদ যাবে,কি যাবে না। তা নিয়েই এ নির্দেশিকা। সঙ্গে কিন্তু এই 

মতর্ক নির্দেশও ছিল যে এই গাইড লাইনের একটি কথাও প্রকাশ কর! চলবে 
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না। গাইড লাইনের নির্দেশগুলো খতিয়ে দেখা যাক। তা থেকে অন্তত বোঝা 

যাবে তৎকালীন যন্ন-চর্চার জগত কি ভয়াবহ নিগডে বন্দী ছিল। 

গাইড লাইনের তালিকা £ 
নি 
৮ 

চি 

৬, 

৯৯০ 

১১, 

১২ 

সংবাদ যর্দ আপত্তিকর মনে হয়, তবে সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করবেন 

না। যদি কোন ক্ষেত্রে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে নিকটবর্তা প্রেস 

এযাডভাইসারের পরামর্শ নেবেন । 

প্রেস এ্যাডভাইসারের পরামর্শ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করবেন । 

যখন কোন সংবাদ ব! মন্তব্য প্রকাশ করতে নিষেধ কর! হবে তখন সেই 

সংবাদের উদ্ধৃতি সেই সংবাদের প্রসঙ্গ টেনে কিছু লেখা যাবে না। 

চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশের প্রবণত। ত্যাগ করতে হবে-"বিশেষ কনে 

হেডিংসএর ব্যাপারে । 

কোন রকম গুজবকে সংবাদ করা চলবে না। 

যখন কোন ছবি বা দলিল সরকারীভাবে দেওয়া হবে, তার বর্ণনা বা 

চিত্র পৰিচিতি যেমন লেখ! থাকবে, ষথাবথভাবে তেমন রাখতে হবে। 

কোন আপত্তিকর সংবাদ ভারতের বা বিদেশের কোন পত্ত্কায় প্রকাশ 

হলেও এখানে তার প্রকাশ চলবে না। 

যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কে অ-সযথিত কোন সংবাদ, বিজ্ঞাপন অথবা 

চিন্ত্রাংকন প্রকাশ কর! চলবে না। 

ানবাহুন বা ফোগাযোগরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় জরব্য সরবব্বাহ ইতাছি 

সম্পকিত কিছুই প্রকাশ কর চলবে না। 

সশন্তুবাহিনী এবং সরকারী চাকুরেদের মধ্যে নৈবাহি স্ষ্টি করতে পারে 

এমন কিছুই প্রকাশযোগ্য নয় । 

আইনের ছারা! গঠিত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ঘ্বণা এবং সরকারের 

নিন্দাহ্ছচক অখবা সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজন। জাগাতে পারে এমন কিছুই 

প্রকাশ করা যাবে ন। 

এমন কিছুই প্রকাশ করা চলবে ন1 যাতে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী বা 

ব্যক্তির মধ্যে শত্রতা জাগায় এবং স্বৃণা স্থষ্টি করে। 

শ্ঈথ করতে পাবে এমন পরিস্থিতি, অথবা প্ররোচন। সৃষ্টি করে--তার 

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যষে-রকমই হোৌক না কেন, তা প্রকাশ করা চলবে ন।। 
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১৩, জাতীয় সঞ্চয়প্রকল্প অথবা! সরকারের ধণপ্রকল্প সম্পর্কে সাধারণের 

আস্থা নষ্ই করে এমন কিছু প্রকাশ কর যাকে না। 

১৪, ট্যাব্স ও খাজন। দিতে "অস্বীকার অথব। অনাদায় রাখতে উৎসাহ যোগায় 

কিংবা প্ররোচন। দেয় এমন কিছু প্রকাশ করা যাবে না। 

১৫, সরকারী চাকুরিয়াদের বিরুদ্ধে এমন কিছু প্রকাশ করা চগবে শা, যাহাতে 

তাদের অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা দেয়। 

১৬, আপত্তিকর সংবাদ অর্থে বোঝা যাবে এমন সংবাদ, বিবুতি, সংবাদচিন্ঞ 

মন্তব্য যা সত্য হোক আর মিথ্যা হোক যার দ্বান। অথবা যা প্রকাশ 

করলে অথবা যার ছারা প্ররোচনা বা উত্তেম্বন। কটি কার উপরে বণিত 

বিষয়গুলির বিরুদ্ধে । 

উপবে বণিত গাইড লাইনগুলি ছাড়াও আর একটি ৯ দফা জেনারেল গাইড 

লাইন দোয় হয়েছিল সংবাদপত্র ও প্রেস ইনফরমেশন বুরোকে কিন্ত সবচেয়ে 
তাজ্জব ব্যাপার এই যে, সংবাদপত্রগ্তলিকে এমন আগ্টেপুষ্টে বেধেও সরকার 

পক্ষ সন্ত হলেন না। তাঁরা এই মর্মে একটি অদ্ভুত সতর্কনামা জুডে দিলেন যে, 

সেন্সর কর! হয়েছে এই অজুহাত চলবে না। কোন প্রকাশিত সংবাদ যদি 

আপত্তিকর হুয়,তবে তার দাত্িত্ব বর্তাবে সংবাদপক্্রের ওপর | সেন্সর কর] হয়েছে 

এই অজুহাত চলবে না। অর্থাৎ যে-সরকারী-কর্তা সেন্সর করেছেন, তিনি এর 

জন্ত দায়ী হবেন না, দায়ী হবে সংঙ্গিষ্ট সংবাদপত্ত্র। এব থেকে অন্যের কি 

ভরংকর পরিস্থিত ছিল সেদিন । 

এই বুক আপত্কালীন জরুরী অবস্থায় সংবাদপত্রে ৭ বিভিন্ন প্রচারযাধ্যযে 

বিনা সেত্দরে রবীন্দ্রনাথের কোন লাইন ছাপানো এবং আকাশধাণীতে ও 

দরদর্শনে বৃবীন্ত্রনাথের অনেক গানের প্রচারও নিষিদ্ধ হয়েছিল। আমাদের 
দেশের গণতান্ত্িক সরকার হরতো তখন ভেবেছিলেন--ররীন্নাথের কবিতা 

গান বাতিল করে না দিলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে এবং সাধাবণ মানুষের 

যূল্যবোধ ফেরানো যাবে ন1! 

স্বাধীনোতর ভারতব্ধে স্বয়ং বুবীন্দনাথের গাণ-কবিতাকে, শূখলি৩ কণার 
বিষয়টি আমাদের স্বাধীনত! ও সভাতাগ সংজ্ঞাকে স্তভিত করে॥ 

ডঃ অশোক মিত্রের বক্তব্যদিয়েই পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে: “অপ- 

শালন পর্ব শুরু হুলে।। ববীন্দ্রনাথও শাসিত হছলেন। কোন বিশেষ বিশেষ 

শী 



রবীন্দ্রসংগীত 'আকাশবাণীতে, গাওয়া বারণ গেলো । রবীন্দ্রনাথের কোনো 
কোনো কবিতাও সেইসঙ্গে পক্রপত্রিকায় ছাপানে নিষিদ্ধ হলো । এই সব গান 

গাওয়া হলে, ছেলে-মেয়েরা এই সব কবিতা পাঠ করলে, এখানে ওখানে বিদ্রোহী- 

বিদ্রোহী ভাব জাগতে পারে, আপত্কালীন? অবস্থার শ্মশানশাস্থি বিদ্বিত হতে 

পাবে। স্থতরাং ববীন্দ্রনাথের গান বন্ধ কর] হলো, স্তব্ধ কর! হলো রবীন্দ্রনাথের 

কবিতার বাগাডগ্থর, মানে প্রধান মৃন্্ীই করলেন। অন্য অনেক রবীন্দ্রনাথের 

গান-কবিতার সঙ্গে “চিত্ত যেথা ভয়শৃন্য উচ্চ যেথা শির”ও জবাই হলো। 
ও-সব প্রার্থন+-টার্থনা বড়ো! বিপজ্জনক জিনিস। সাধারণ লোকে কী থেকে 

কী মানে করে ফেলে দরকার কী। স্বতরাং প্রধানমন্ত্রীর কর্মচারীরা রাইট্দেশ 

বলে “চিত্ত যেথা ভয়শুন্ত উচ্চ যেথা শির”এর সর্বত্র শিরশ্ছেদ করলেন ।২ 
১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার পর ২৮ জুন দিলীর ম10550918] [950:988-এ 

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের এই “প্রার্থনা” কবিতাটি ইংরাজী 

অনুবাদে 48০০৪ 01 60৪ 0৪ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন 

প্রধানমন্ত্রীর গুঝ্দেব রবীন্দ্রণাথও যে শ্বৈরতন্ত্রের পক্ষে কত বিপজ্জনক তা তিনি 

বুঝতে পারলেন শ্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু করে। ঠম্বরতত্ত্রের বিরোধী! 
নিজেদের কথা বলবে না, রবীন্দ্রনাথের কথা ও গানের সাহাষো নিগ্গেদের 

মনোভাব ন্যস্ত করবে তাই তদানীন্তন 0929? [16070086100 01703£ 

10. 98]-র নিদিশে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রবীন্দ্রনাথ বিপজ্জনক ব্যক্তি 

কিসেবে গণ্য হলেন, ববীকজ্্নাথের গান রেকডিং করার ব্যাপারে কলকাতার 

আকাশবাণীতে চাপু হ'ল সেশ্সব্রশিপের রোলার । 

যেকোন দেশের শ্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেখা গেছে মানুষ যখন বাক্ 

স্বাধীনতা হারায়, ওখন নিজের কথা বলার জঙন্ট বিশিষ্ট লেখকের রচন। ও 

গানের সাহায্য নেয়। 

জরুরী অবস্থার কথ মনে রেখে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম আকাশবাণী, দুরদর্শন, 

সংবাদপত্র ইত্যাধি প্রতিষ্টানগুলিকে দিলী থেকে নির্দেশ পাঠানে। হল £ 

রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা প্রগারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। একথা 

লজ্জার সঙ্গেই ম্মবশ করতে হয, কোনে! গানে আধার, ছিঃখ, “বেদনা, শব্ধ 

থাকলেই সে গান শিল্পীকে সে সময় আকাশবাণীতে রেকড করে দে 
হয়ুনি। দীর্ঘ উনিশ মাসের আপতকালীন অবস্থায় কলকাতা বেতান্বখকেন্জে 
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রবীক্দ্রনাথের নিখিদ্ধ গানের সংখ্যা অনেক। 'লীমাস্ত”৩ পত্তিকান্ধ সৌজন্ে ২৬টি 

গানের নাম উল্লেখ কর। গেল £ 

১, 

চি 

ডর 

স্এর্টি $ 

তব 

ব্বী 

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জন। পুডিয়ে ফেলে 

আমার যে দিন “ভসে গেছে চোখের জলে 

আমায় বীধবি তোর! সেই বাধন কি তোদের আছে 

আমি ভয় করব না, দুতবলা মরার আগে মবব না। 

আমরা নূতন যৌবনেবি দূত 

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে 

এ কি অন্ধকার, এ ভারততৃমি 

এবার ছুঃখ আমার অসীম পাথর 

এখনও আধার রষেছে “হু নাথ 

ওদের বাধন যতই শক্ত হবে 

কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি 
জলেনি আলে! অন্ধকানে 

হুঃখের তিযির যদি জ্বলে 

ছুঃখের বেশে এসেছ বলে 

দেশ দেশ নন্দিত করি 

বড বেদনার মত 

বাধন ছেডায় সাধন হবে 

বাধ! দিলে বীধবে লডাই 

বেদন1 কি ভাষাম্ব বে 

ভয় করব নারে 

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 

শোন শোন আমাদেব ব্যথা 

সকাতরে ওই কাদিছে সকলে 

হিংসায়ধ্উন্মত্ত পৃরথ্থি 

এ পরষাসে রবে কে 

মাকে যে বাধবে ধরে), এই হবে যাব সাধন সেকি এমনি হবে। 

ক্তরা তার নানা গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা সবে৪ গান রেকভিং এর 
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ব্যাপারে এই নিষেধাঞ্ঞ। সকলে যেনে নেননি । রবীন্্রপংগী ত-শিল্পী বাণীঠাঁহ্রকে 
যে বরধার গানটি গাই"ত দেয়া হৃক্নি, সেই গানটি কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় 

গেয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রসংগীতের ওপর শব দেখে গান রেকর্ড করতে ন1 দেয়ায় সাধারণ 

শিল্পীদের অনেকেই প্রতিবাদ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের ওপর এই জাতায় 

অপমান সহজভাবে মেনে নিতে না পারায় আকাশবাণীর অনেক কমী ও কিছু 

আফসার বদলি চেয়ে অন্ত প্রদেশে চলে যান। 

১৯৭৬ সালের মা৯ মাসে কলকাতার শেখক ও শিশীদের একটি সভায় 

৩ৎ্কালীন শ্রধাণ মন্ত্র উপস্থিত থাকাকালীন কবি অলোক রগুন নাশ এগু 

এবীশ্রনাথের পর নিষেধাজ্ঞার জন্ত প্রতিবাদ করেই বিরত থাকেননি । ই 

সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ববীঞ্রশাথের সম্পর্কে যে ভাগে পড়া নেই ১ সেকথা বন্তে৪ 

এতটুকু বুাবোধ কাবননি। সাহিত্যিক অনদাশংকর বায়ের একটি লেখা 

(পন্সার প্রথা আপ।৪ করাফ তিনি “কাদে! প্রিয় দেশ' নামে একটা শইগেনু 

মধো অস্ততুপ্তি কৰে প্রকাশ করেন। 
পবীন্দ্রনাথের কঠরোধ সে সময কিভাখে করা ইখেছিপ তাব নিদশন হ্রূপ 

একটা দৃষ্টান্ত 1দপে বধযটি আরো! পরিস্কার হয়। সেই আপৎকালীন অবস্থাপ্ 
মধ্] রামকুষণ দাশগুপ্ত একটি পন্তিকায়৪ প্রকাশ প্রবন্ধে ২২ জুলাইয়ের দৈ।ণ্ক 

“গাডয়াণ' থেকে একও। উদ্ধীতি দিয়েছিলেন । দে উদ্ধাতিতে বলা হয় £ 1 ( 

চ0150108). 8079869 10001061000 3959:8] 01100881105 &00. (119 [70170 

[00988 108111790 1701 00000171600, 

সেনসারের যুপকাষ্ঠে যে-ভাবে রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ করা হয়োছ ভা 
পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী লেখক, বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সহজে মেনে নেনাশি। 

জরুণী অবস্থায় লেখক ও গায়কদের সংগে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপমানের বক 

প্রতিবাদ কপার জঞ্ সংগীতশিল্পী গীতা ঘটকের বাভিতে পু।লশ বারবার হামল! 

করেছিল প্রতিব*ণকারীদের আশ্রয়দেবার্র আভযোগে। এ দ্ষ্টাস্তও আমাদের 

স্তভিত করে। 

ভাবতে অবাক লাগে জরুরী অবস্থায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ১২-৩০ 

মিনিটে ব্বীন্দ্রপংগীতের রেকর্ড বাজানোএ প্রোগ্রাম সপ্তাহে ছয়দিন থেকে 

কমিষে তিন দিন কর) হয়েছিল । আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রে দিনে আধঘটার 
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বাংল! গানের প্রোগ্রাম তুলে দেওয়া হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের নিষিদ্ধ গান 
পরিবেশিত হতে পারে এই আশঙ্কায় । এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর 
নিষেধাজ। জারির মাধ্যমে আকাশবাণীতে রবীন্দ্র সংগীত ঠিকমত প্রচার কর! 
সম্তব হয়ে ওঠেনি। 

একথা কারো অজান। নয় যে পন্র-পত্তিকায় ছাপোনোর আগে সমস্ত 

পাতুলিপিই সেনসারে পাঠাতে হুত জরুরী অবস্থার গাইড লাইন অনুযায়ী । 
সেনসারের কাজের মানদণ্ড যে কি ধরণের ছিল তার একটি নমুনা নিয়লিবিত 

কবিতাটি স্মরণীয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা । পুরো কবিতাটি বাতিল 
হয়েছিল ১ “রবীন্দ্রনাথ আজ যদি বেঁচে থাকতেন শ্বাধীন ভারতবর্ষে; / আজ 

তিনি লিখতেন কি কবিতা? / কিগান? কি ছবি আকতেন? / 

রবীন্দ্রনাথ আজ যদ্দি বেঁচে থাকতেন আরেক ভারতবর্ষে ** / হেইও হে! ! 

হেইও হো] / আমাদের দেশ স্বাধীন; কি ভাগ্য! / নেই যদি আঞ্জ 

রবীন্দ্রনাথ, নাই থাকুন 7/ আজ আমাদের মাথায় চেপেছে ফুতির তাজা খুন। / 

আমর! ম্বাধীন, সাতাশ বছর স্বাধীন; / (ধিন্তা তাধিন্! ধিন্ত। তারিন! / 
ধিন্ত! ভাধিন্! )/ রবীন্দ্রনাথ আজ যদি বেঁচে থাকতেন / স্বাধীন ভারতবর্ষে *../ 

ন। থাকুন তিনি, আছেন বিঞু দে? / এদিকে স্থভাষ, ওদিকে প্রেমেনদা-- / 

(ই্বালা লাল; ট্রালা লা!) / দেশ জুডে তার উৎসবে, তার হে / 

কার হাত ভাঙে, কার যে ভাঙছে পা; / নেই কুছ পরোয়া! / ঠঁটো 
হাতে আঙ্জ লিখবে! নতুন দিনের / নতুন কবিতা; / আমরা: মানুষ, ম্বাধীন 
দেশের মানুষ .. 

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে একবার কবি বিমসচগ্জ্র ঘোধ 

বলেছিলেন ১ 7088৪ &:9 6209 11%19108 01 01511128%6005 অথাৎ কবিবাই 

মানব সভ্যতার স্থপতি, যেহেতু লেখকদের মধ্যে কবিদে স্থান সর্বোষ্টে। 
একজন মানুষই হোক, আর দেশশুদ্ধ মানুষই হোক, ষখন কফোধে ক্ষোভে 

নৈরাশ্টে বিষাদে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন দিশারী কবিবাই তাদের মনে 
নতুন করে আশ! আকাঙজ্ষ। উদ্ঘম সাহসিকতা জাগিয়ে দেন্ন। রাষ্্বিপ্নবের 

ইতিহাসে নিরপরাধ আক্রান্ত মনোবল যখনই ভেঙে পড়ে, তখনই দেখ! যায় 
চারণ কবিদের বীরবদাত্মক কাব্যগাথার প্রেরণা প্রতিরোধের সংগ্রামে সাহুদী 

হয়ে দাডান্ব। সাংঘ্কতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সবধুগেই কৰিঠা 
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গান নিব মনকে সধ্ধীবনী মন্ত্রে সজীব করে তোলে। নরদীমাতৃক বাংলাদেশের 

পলিমাটির স্পন্দনই কবিতা । 

রবীন্দ্রনাথের করোধ কেবল এই উপমহাদেশে ম্বাধীনোন্তর কালেই হয়েছিল 

তা নয়, বৃটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষেও হরেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে। 
ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথের বাংলা কোনো! বই নিষিদ্ধ করেননি বটে--তবে 

১৯৩৪ সালে জুন মাসে 11009:0 76৮1" পত্রিকায় কবির 'বাশিয়ার চিঠির 

প্রথম কিন্তিটি (00. 98818 ) প্রকাশিত হওয়ার অনিকাল পরেই ইংরেজ 

সরকার তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়। এই নিষিদ্ধকবণ লিয়ে বিলেতের 

পার্লামেন্টে ষে প্রশ্নোত্বর হয়, সর্বপ্রথম বিলেতের [088 পল্িকা (১৩ নভেম্বর 

১৯৩৪ ) তা প্রকাশ করে দিয়েছিল। আমাদের দেশেও কয়েকটি পত্র পত্রিকায় 

প্রতিবাদ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্ঠ শ্বয়ং ব্যাপারটাকে কোনে গ্রাহা বা 

আমলই দেননি, যেহেতু তার নীতি এবং মানসিক গঠন-প্রকৃতিও রুচি বরুদদ 
ছিল। 

স্বাধীনতা-পূর্বকালে ইংরেজ সরকার যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনার ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ঠিক একই নীতি অন্থসরণ কৰে স্বাধীনতা-উন্তর 

কাপে ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার স্বাধীনতার ২৭ বছর পরে জঞ্বী অবস্থা 

ঘোষণার মধ্য দিয়ে সাবভৌম কি রবীন্দ্রনাথের কঠরোধ করলেন। বাজনৈতিক 
আবর্তে ম্বয়ং পবীন্্রনাথকে শ্বেরাচারের শিকার হতে ইল | ববীশ্রনাদের গাণ 

কাবতাকে শাসকশ্রেণী ভয় পেতে পাগল । ভাই রবীন্দ্রনাথের কঠরোধ 

করা হলো। 

রবীন্দ্রনাথেক্র গাশ কবিতাকে নিষিঘ। কর্ণের বিদ্ধ আমাদের দেশের 

গণতাস্ত্রিক লেখক কলা কুশলী বুদ্ধিজীবীদের একট অংশ প্রতিবাদে সোচ্চাব 

হয়েছিলেন। তারা এর প্রতিখাণে প্রধাণমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিপেন পাপী 
হিসেবে ঝুকি শিয়ে রবীশ্রনাথকে নিয়ে সভাসমাবেশ, সেমিনারের আবস্ত 

করেছিলেশ কিন্ত রবীন্দ্রনাথের মত একজন সাধভৌম কবির কঠরোধে সাধারণ 
মানুষের চেতণায় কি প্রতিক্রিয়া স্থইি হয়েছিল সেদিন? এ প্রশ্নের কোন 

মানে নেই। সাধারণ মানুষের কি সত্যি কিছু করার ছিল? হে শ্বৈরশাসনে 
প্ববীন্দ্রনাথের মত একজন বিরাট প্রতিভার কবোধ করা হয় ৬সখানে সাধাঃণ 
মানুষের অবস্থা যে কোথায গিষে ঈ্াডাতে পাবে তা সহজেম অন্ঞাময়। 
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আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীর! প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও ববীন্দ্রনাথের 

কঠরোধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চেতন! জাগাতে সে-রকম কোন আন্দোলন 

গড়ে উঠেনি । অথচ আমাদের বাঙালীদের অভিজ্ঞতা এ কথাই ম্মএণ করায়-- 

সত্তবদদশকে এই উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে রবীন্রনাথের ক্রোধের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
আন্দোলন হয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তানের জঙ্গীশাসনের বিরুদ্ধে। বাংলা 

দেশের জনগণ মাথা নত করেনি বরং প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। 

এ প্রসঙ্গে স্ভালিনের একট! মুল্যবান কথা স্মরণ করা যেতে পারে ঃ 
0978 8:6 6289 910610618 01 6156 6000%0 ৪০০1, এক্ষে জে আমাদের 

সার্থকতা কি ব্যর্থতা, সেকথ! বিচার করবে দহাকাল । তখে একথা কি আমর! 

ভারতীয় তখা বাঙালী, আমাদের সত্তার গভীরে যেহেতু ববীন্দ্রনাথ প্রতি- 
নিয়ত বিরাজিত, সে-ধিক থেক আমাদেরও দায্িত্ব কোন অংশেই কম নয় । 

আগামী প্রজন্মের দিকে তাকিয়েই সে-দাণিত্ব পালনের সময় এসেছে। 

১. সংকটে ম্বূপ / ড: অশোক মন্ত্র। 

২. এ । 

৩, সীমান্ত সাহিত) পঞ, [নবওণ হাশধাপ বাচঠ পখঙ্গ' কাতিক মোধক 

সম্পাদিত, ১৯৭৭। 

৪, কপণকাতা, জ্যোতির্রয় দন্ত সম্পাদিত / রাজনৈতিক সংব্যা, ১৯৭৫ / এই 

সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল । 
৫. 10811 €9701570১ 99:16 থান], 1915. ! 10676 11] 01700916102 

065৮ 18159 169 17990 ? ) 

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত সেন্সার করা 

কবিতা । 

৭. গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সন্মিলনীর কর্মীরা । এছাডা, 

ক] পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, রবীন্দ্র সংখ্য।) ১৯৮১ । 

খ] বাবুরত্াস্ত / সমর সেন রচিত। 

রি 
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শামন্জ্ঞামান খান 

বাংলাদেশে রবীন্দ-বিতর্ক নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ 
পাবেক পূর্ববাংল৷ এবং বর্তমাণ পাংলাদশে রবীন্দ্রনাথের বথামথ মুল্যায়ন 
€য়নি। (কোন পরিশ্রমী গবেষক ব| এসজ্জ সমালোচক এই মহান লেখকের 

সাহিত্যকীতি ব' জীবন শ্রবাহের কোণ নির্ভরযোগ্য ভান্ত রচন। করেননি । 

তাত কারণ হয়তো! নানাভাবে ব্যাথা করা যেতে পারে। কিন্ত আশ্চর্যজনক 

হলেও্ড একথা সতা। যে এবীন্জ্রনাখ ণাংলাদেশে বু আলোচিত, তীত্র বিতকি ৩ 

এবং আশ্চর্ধ জীবগ্ত একটি প্ূস্ | এবং বলা তে পারে এ বাপাবে বা লাদেশে 

এক নতুন ইতিহাস শি হয়েছে। 

কারণ কোন কবিকে নিযে একটি দেশের ব্াাপক অপগণ ও শ|সকগো্ঠি 

ছটি পথক শিবিরে বিশজ্ত হ য় গেছে এমশ নজীব অন্ঠ কোণ দেশে আছে বপে 

মনে ভুনা । দেশের মৌলিক রাজনৈতিক দর্শন এ তার বাস্তবতার প্রতি যখন 

প্রশ্ন তোলা হযেছে তখনও এই কবি-প্রসঙ্গ কোন না কোন ভাবে তার সঙ্গে 

যুক্ত থেকেছে। প্রশ্ন থেকে মৌলিক ছন্দের যখন শ্ুত্রপাত, তখনও কবিপ্রসঙ্গ 

কোন না কোন তাবে যুক্ত । ছন্ববিকাশের পর্বে পৰে কবি কখন শিষিঞ 

হয়ে মনের মণিকোঠায় দুঢ-আশ্রয়ী, আবার কখনও বাধভাঙ্গা বস্তার বেগে 

মিছিলে, প্র্যাকার্ডে, গণজমায়েতে উজ্জল থেকে উজ্জলতর। ছন্দবিকাশের চুড়ান্ত 

পর্যায়ের পর গুণগত পরিবর্ত"নর অবস্থায় এসে অর্থাৎ দশগ্ মুক্তি যুদ্ধেও কবির 
উপস্থিত জনগণের পক্ষে এক বিরাট নৈতিক শক্তি। 

আবার স্বাধীনতা লাভের পর পরই নতুন করে বিতর্কের ৃত্রপাত। এবং 
সে বিতর্ক থেকে প্রচণ্ড তোলপাড। 

বঙ্ষ্যমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের বিভিন্ন ধারাকেই সামনে রাখা 

হয়েছে। পূর্ব-বাংলায় রবীন্দ্র-বিতর্কের প্রথম সুত্রপাত ১৯৪৮ সালে। সম্ভবত 

ঢাকা জেলের কমুযুনি্ই বণ্পীরা নিজেদের মধো এর হুত্রপাত করেছিলেন। 
মার্কসীয় দৃষ্টিতে নতুন করে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের প্রয়োজজনবোধ করেছিলেন 
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কোন কোন কমরেড । তাদের মত ছিল রবীন্দ্রনাথ যূলতই বুর্জোয়া জেখক। 
নতুন সমাজতাস্ত্রিক সভ্যত! ও তার শ্যজনে ববীন্দ্রসাহিত্যের কোন অবদান 

নেই। ধনগ্য় দাশের “আমার জন্মভূমি” ১ স্বৃতিষয় বাংলাদেশঃ গ্রন্থে দেখা যায় 
বেশীর ভাগ কমবেডই অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে উগ্রবামপন্থী ঝৌকের বশে বাতিল 
বলে গণ্য করতে রাজি ছিলেন না । তাঁরা এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রবীজ্জরনাথের 

মূল্যায়ন করে তার প্রগতিশীল ভূমিকাকে চিহ্নিত করেন এবং নাকে বাংলাদেশের 
এঁতিহ্ের এক মহান উত্তরাধিকার বলে বায় দেন। 

জেলের বাইবেও এ বিতর্কের ছ্োয়াচ লেগেছিল। বিশেষ করে ঢাকা 

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের কয়েকজন সদন্য এ ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে 

উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী ( পরবর্তীকালে অধ্যপক ), 
আখলাকুর রহমান ( বর্তমানে ডক্টর ), আবছুল্লীহ আল মুতী ও অধ্যাপক অসিত 

কুমার গুহ। এরা সকলেই সে সময়ে কমুানিষ্ট পার্টির সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কিত 

ছিলেন। অসিত গুহ বাদে অন্য তিনজন সলিমুলাহ মুসলীম হলে আয়োজিত 

এক সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল ৭ বুর্জোয়া লেখক হিসাবে 

আধ্যাত করেন। এই ক্ষুদ্র উপদলের মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে আখলাকুর 

বহমান রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীথ” কবিতা থেকে £ পশ্চিম আজি খুলিয়াচছ 

সবার, সেথা ধতে সবে / আনে উপহার / দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, 

যাবে না ফিরে: / এই ভারতের মহাযাণবের সাগরতীরে ॥' এই অংশটি 

উদ্ধত করে বলেন যে কবিতাটি রখীজ্জনাথ বগ্ত৩: সামাজালাদী ইংবেজের 

ভারত অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং সেই ছিলাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে তা 

ভূমিকা মৃপত প্রতিক্রিয়াশীল। িনি তীব্র গাষাণ পরবীন্ত্রনাদ ন রবীগ্ছ 

সাহিত্তে'র বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেন। 

আখলাকুর বহমানের এই বক্তা শেষ হপয়ান্র পন প্রগতি লেখক ৪ শিল্পী 
সংঘের সভাপতি অজিত গুহ তার উপরোক্ত বক্তব্যের বিগোধিতা করেন এবং 

রবীন্দ্রনাণ থেকে অন্তান্টি উদ্ধৃতি দিয়ে ভার সাভিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকাকে 

ব্যাখ্যা কবার চেষ্টা করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ৭ আখলাকুর প্রহমানের বক্তবোর 

প্রতিবাদ করে বক্ত.তা করেন । 

সলিমুলাহ হলের এই সাহিত্য সভার পর লেখক সংঘের অভস্তরে অজিত 

হের বিক্ু্ধে দাকণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং লেখক সংঘের সভাপতি ওয় 
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সত্বেও অনসাধাএণের লামনে রবীন্দ্রন।থ সম্পর্কে তৃল বক্তব্য হাজির করার জন্য 
তারা তার বিরুদ্ধে একট শৃঙ্খলাগত বাবস্থা! গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।১ 

আখলাকুপ প্রহমান প্রমুখের রবীক্জ্মুল্যায়নে অবশ্য কোন মৌলিকত। 
ছিলনা। এধরণের যৃল্যায়নের মুল প্রবস্তা ছিলেন রবীন্দ্র গুপ্ত (৬বানী সেণ, 
প্রকাশ বায়, বীরেন গুহ, উম্িল] গুহ এমুখ। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 

“মার্কসবাদী” শামক পত্রিকায় সাহিত্য সম্বন্ধে এদের তাত্বিক বক্তব্য প্রকাশিত 

হত। বক্তব্য গাখলেন £ “নম সাহিত্যে শোষিত মানুষের দ্বীকৃতি শেই, ভাবী 

সমাজের ইঙ্গিত নেই তাকে তারা সম্পূর্ণভাবে বনের পক্ষপাতি। **'রামমোহন 

থেকে রবীন্দ্রনাথ- সমগ্র শতকের রিকথই একান্তভাবে প্রতি-বিপ্রবী বুজোয়ার 
স্ষ্টি স্থৃতরাঁং বর্জনীয়? ।৩ 

মার্কসবাদীর ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্র গুপ্ত লিখলেন $ “উপনিষদের 
মায়াবাদ হলে রবীন্দ্র দর্শনের সারমর্ন। এই দর্শনই শ্রেণীসংগ্রামে বুর্জোয়া 

শ্রেণীর সর্বাপেক্ষ। শক্তিশালী হাতির্লার, মজুর শ্রেণীকে শ্রেণীলংগ্রাম ভুলিয়ে 

দেবার মতো বড় শক্তিশাশী হাতিয়ার ধনিকশ্রেণীও আবিস্কার করতে পারেনি । 

প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধত। ***সমগ্র ভীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ যা স্ষ্টি করে গেছেন, 
শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে তা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের শক্তি, প্রগতি শিবিবকে 
এগোতে হবে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে অস্বীকার করেই? ।8 

রবীন্দ্র ৭৬ রবীন্দ্রনাথের মৃল্যায়নে ষে উগ্রবামপন্থীর পরিচয় দেন 

তাপ পেছনে ভারতী কম্নিষ্ট পার্টির তৎকালীন রণনীতির প্রভাব ছিল। 

ভারতী কম্যুনি্ট পার্টির তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব পড়েছিল সাহিত্য 

ও সাংস্কৃতিক এতিহোর উত্তরাধিকারের মৃল্যারনেও। পুববাংপার হবু 
কম্যনিষ্টরাঁ) এই ঘাপপার মধ্যে পড়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল ও অযান্সীয় 

বক্তব্য রেখেছিলেন। স্মরতব্য যে “মাঝলবাদী? পাস্রিকা এবং ভারতীয় কম্যুনিষ্ 

পার্টির প্রখ্যাত নেতা ভবানী সেন প্রমুখ তাদের ববীশ্্রনাথ সম্পকিত উগ্র- 

বাষপন্থ)। মুল্যারন প্রত্যাহার করে শিক়েছিলেশ। বাংলাদেশে যার মাকসীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে ববীশ্রশাথের সাহিতে)র সমাপোচনা করেছিলেশ তারাও তাদের 

বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এমন মনে করার কারণ আছে। মাকসীয় 

দৃষ্টিকোণ থেকে রবীগ্রনাথের সমালোচনাকারীদের অগ্ততম অধ্যাপক মুণীর 
আলী ইহুটিট্যুটে অন্ষ্ঠিত প্রেখক শিল্পী মজলিশের রবীন জয়স্তীতে৭ বলে ছিলেন, 
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'ববীন্দ্রনাথের সংস্কতি ও এতিহোর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার গভার ষড়যন্ত্র 

চলছে ।৮ মৃনীর চৌধুরীর এই বক্তব্য থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে বাংলা- 
দ্বেশের তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্ববীজ্জনাথের উ্রমার্বসীয় যুপ্যায়ন 
ক্ষতিকর। এই মূল্যায়ন থেকে প্রতিক্রিয়াশীলরাও স্থযোগ নেবে। এবং সে 
কাজটি ষে শুরু হয়ে গেছে তাঁ উপলব্ধি করেই মুনীর চৌধুরী সাবধান বাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন। 

| ছুই । 

এরপরও রবীন্দ্রনাথকে “জন এবং অন্বীকার করার কথ এলো । ন্তবে এবারে 

প্রেক্ষিত সম্পৃণ ভিন্ন, পাকিস্তানের বাসীর দর্শন, আদর্শ এবং সংহতির জন্গ 

প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথকেও অন্বীকার কনুতে হবে এই বক্তব্য রাখলেন সৈয়দ 

আলী আহসান। আহসান সাহেবের সাহিতা 9 সংস্কৃতি সংক্রান্ত তখনকার 

ভাবনায় পাকিস্তান আন্দোলন ও তার দার্শনিক পটভূমিকার প্রভাব ছিল 

সজীব । "ভাই মোটামুটি যুক্তিবাদী হয়েও তার বিশ্বাসকে তিনি বেশ অকপটেই 
প্রকাশ করলেন । তিনি বললেন : “মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল 

স্বাতস্ত্যবোধের ওপর ভিত্তি করে । এই শ্বাতস্ত্রাবোধের পরিচয় মিলবে আমাদের 

সাহিত্য ও কাব্য । স্থতরাং প্রাক্তন বংগের ছুই অংশের মধ্যে সংক্কৃতিগত 

এঁক্য আসতে'পারেনা-শুধুমাত্র সংস্কৃতিগত বোঝাপন্ডা হপেল হতে পাকে। 

আমরা আদর্শের ক্ষেত্রে মিলিত হতে চাইনে, কিন্তু একে অন্তেব সঙ্গে পরিচিত 

হুতে চাই ।'*-***এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্যাগীতি, শ্রীরুষ্খকীত্তন, এ বৈষ্ব পদাবর্সী 

পড়ানো হয়। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মূলত: সংশ্লিষ্ট বলে এগুলিকে এডিয়ে যাওয়া 

হয়নি । ববুঞ্চ গ্রহণ করা হয়েছে এই ভেবে যে, বাংলার অতীতের সাহিত্য 

ধারা মেনে নিয়েই আমাদের নতুন সাহিত্য স্থট প্রয়াম পেতে হবে । মুসলমান 

হিসাবে বিচার না করেঃ নিধিশেষ সাহিত্য বিচারে এগুলোর মৃল্য নিরূপনের 

চেষ্টা হয়েছে । প্রাক্তন সম্পূর্ন বাংলার সাহিত্যের ভাণ্ডার কখনো নিঃশেষিত 

হবে না। সেগুলোর ওপর উভয় বাংলারহ পুণ অর্ধিকার আছে, কিন্ত এই 
অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যেসেই সাহিত্যের ট্রাডিশনও আমরা গ্রহণ 
করবে! । নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন 

ও ভাবধারার প্রকাশ খুজবো। সেশঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক 
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শ্বাতগ্থ্য বজায় রাখবার এবং হ্য়তে। বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন 

হয়, আমব]। রবীন্দ্রনাথকে ও অস্বীকার করতে প্রস্তত রয়েছি । সাহিত্যের 

চাইতে বাস্ীয় সংহতির প্রয়োজন আযাদের বেশী? ।৯ 

॥ তিন ] 

বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের ততাষ পর্যায় শুর হয় ১৯৬১ সালে রবীন্তর 

লম্মুশতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে । ১৯৭১ সালেন্র পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ 

রাস্রিজে সামরিক জান্তা গুলিতে নিহত ভঃ গোবিন্দ চন দেবের ঢাকা 

বশ্ববিচ্ালয় বাসভবন আহত শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মী ৪ ছাত্রদের 

এক সভায় পূর্ব বাংশাত্র পরণীন্দ্র জন্মশতবাধিকী কষিটি'গঠিত হয়। বিচার 
পাঁত দৈয়দ মাহবুব যোশেদ ও ডঃ পান সর ৭য়াব মুশিদ এই কমিটির যথাক্রযে 

সভাপতি 9 সম্পাদক নির্ধারিত হয়েছিলেন । ঢাকা বিশ্ববিচ্ঠালয়ের বাংল! 

বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবাল হাই সাহেবের কক্ষেও এই ক্ষমিটির কয়েকটি 

সভা হয় এবং তাতে বিস্তৃত কর্মস্থচী তৈরি কর! হয়। এই কযিটি ইঞ্জিনিয়াস 

ইনৃষ্টি্যুটে শত বাধিকীর উত্সব উদযাপন কবেন। 

গত বাধিকী উৎসবের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিন্বাধীল 
যহলে দারুণ চাঞ্চল্যের স্ত্টি হয় । দেশে তখন আইযুব খার সামব্রিক শাসন 

চলছে। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীর সামরিক চক্রের যোগসাজশে শতবাধিকী 

উৎসব পণ্ড করার চেষ্টা চালায়। কিন্ত সরাসরি আঘাত হানা ঠিক হবে না 

মনে কবেই প্রতিক্রিয়াশীলদের দিযে পাল্টা সাংস্কৃতিক ফ্রট খোলা ভয় । এব! 

জেলা যো হলে একসভা ডেকে রবীন্দ্র কুৎ্সার এক আসর জযায়। এই 

ফ্রন্টের কর্মীরা ও তাদের মুরুব্বী নামে 'শনামে পত্ত্র-পত্তিকার দেদাত লিখতে 

শুরু করে। আজাদ পত্রিকা ববীন্দ্র বিরোধিতায় সেনাপতির ভূমিকা পালন 

করে। অন্ত দিকে ইত্তেফাক,১* সংবাদ১১ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রগতিশীলদের 

বক্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে । একদিকে আজাদ,১২ অন্ত দিকে ইত্তেফাক 

সংবাদ প্রতৃতি পত্রিকার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এই রবীন বিতর্ক অব্যাহত 

থাকে। 

প্রতিক্রিয়াশীলদের অধিকাংশ বক্তব্যেই শালীনত৷ ক্রচিবোধ, যুক্তি ইত্যাি 

(কছুই ছিল ন1। তাদের তাত্বিক বক্তব্যগুলো৷ ছিল এরকম ঃ “পাকিস্তান 

৩৬৭ 



একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র; ভারতের মুসলমানদের শ্বতন্ত্র জীবনধার।, এতিহ 

ও সংস্কৃতিই এই আদর্শের মূল। ব্রবীন্দ্রনাথ যেহেতু হিন্ু(ব। ব্রাহ্ম), তাই 
তিনি ভারতীয় এত্হা ও সভ্যতার ধারক ও বাহছক। উপনিষদই তার 

জীবনদর্শনের মূল। অতএব তিনি পাকিস্তানী মূনলমানদের কাছে অপাংক্তেয় ॥ 
তিশি বড কবি হতে পারেন--কিন্ত আমাদেব কৰি নয়। বরং তার জীবনাদর্শ 

পাকিস্তানী আদরের বিরোধী । স্থতবাং তিশি একান্তভাবেই--পৰ্রিত্যজ্য, 

এই তাত্বিক বক্তব্যের সমথনে ব্রবীশ্্রনাথের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ থেকে সুবিধা" 

জনকভাবে কিছু কিছু অংশ তুলে ধর হয়েছিলো । 

টসয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেবও মূলতঃ এই দলের অস্ততৃক্ত হলেও তার 

বক্তব্য অহদের মত স্থুলভাবে উপস্থাপিত হয়নি । “সমকাল”১৩ রবীন্দ্র জন্ম 

শতবাধিকী সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবাদ ও মুসলমানদের 

স্বতন্ত্র সংস্কৃতিক সত্তীব প্রতি দূর আস্থ! স্বাপন করেও ববীন্দ্রনীথের যুল্যাফনে 

সাহিত্যিক বিবেচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । তিনি তার প্রবন্ধে 

বঙ্গেছিলেন £ পাকিস্তানী হিসাবে আমর একটি আলাদা জাতি | আমাদের 

সংস্কতিগত বৈশিন্ আহে--এ অনন্বীকার্ধ |'**একটা অভিযোগ উঠেছে ষে 

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখেন নি। এ অভিযোগ খণ্ডন 

করার কোন দরক্কাত্ আছে বলে আমি যনে করি না। "*'বরঞ্চ এ ব্যাপার 

নিয়ে যারা আঁক্ষেল এবং অভিযোগ করেন তাদের মনোভাবটাই আমার 

কাছে অভুত ঠেকে ।-**প্ববীন্রনাথ পাকিস্তানের জাতীয় কবি নন, কথাটা সত্যি 
হলেও নিতান্ত অবান্থর। কারণ, প্রথমত জাতীয় কবি হওয়া কোন বড করির 

পক্ষে গৌরবের কথা নর । যারা শুধু এই উদ্দেশ্য নিষ্বেই সাহিত্য চচায় প্রবৃত্ত 
ভন, জাতি ও কাপ নিধমভাবে তাদের বর্জন করে । রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় 

শ্রেষ্ট সাহিত্যিক তে বচে ই, তিনি আরে! শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য এই জগ্ত ষে 

তার জাতীয্রতাবোধ, তার শ্বজাতিপ্রীতি এর উদ্ধে পয়েছে তাগ্র মানবীয় 

মূল্যবোধ । 

যে বাংপা ভায। পিগে আমা গব করি এবীঞ্জপাথেগ্র কাছে তার খণ 

অপরিসীম, এ সত্যটি যেণ তুলে নাবাই। বাংগা ভাষাকে তিশি তার নিজের 

সাধনার দ্বারা মধ্যধুগ থেকে বিংশ শতারীতে পৌছিয়ে দিয়ে গেছেন ।****** 
রবীন্দ্রনাথকে বাধ দিলে বাংল! সাহিত্যের যা অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে ঘরের 
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নিভৃতে হয়তো আলোচনা কর] যায়, কিন্তু হুনিয়ায় জাছির করার মত কিছু 

থাকে না'1১৪ 

রুৰীন্দ্র-জন্মশত বাধিকীতে প্রতিক্রিয়াশীলর! যে ধরণের অবস্থান গ্রহণ করে 

তাতে প্রগতিশীলরা বিজ্ঞানভিত্তিক ও বস্তনিষ্ঠ রবীন্দ্র যুল্যায়নে অগ্রসর হতে 

পাবেন নি। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের তাৎক্ষণিক নিরিখ তীদের ঠিক করে 
নিতে হয়। পাকিল্তানী কাঠামোর মধে]ই রবীন্দ্রনাথকে রক্ষার একটা তাত্বিক 
ভিত্তিও খুজে বের ককা কয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের কতগুলি 
স্থল অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচন। থেকে মুসলমানদের 

সপক্ষে কোথায় তিনি কি বলেছেন তার ওপর নির্ভর ঝরে রচনাদি লেখ! 

হতে থাকে। 

এ ধরনের প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও বেশ হাস্যকর পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। 

কারণ লেখকর! নান] ঘুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করে ছেডেছিলেন যে পাকিস্তানের 

মূল প্রবক্তা হলেন আসলে রবীন্দ্রনাথ । কারণ মুসলমানদের মধ্যে ম্বাতস্ববোধের 

চেতনার ও তাকে বূপদানের প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪২ 

সালের দিকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ সালেই এ ব্যাপারে শ্পষ্ট সিদ্ধান্তে 
পৌছেছিলেন । 

বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এ ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যে আপোষ- 

কামিতার পরিচয় ছিল। কিন্ত ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই আপোষ ফর্মুলা 

পাকিল্তানী শাসকবর্গ গ্রহণ করেনি । গ্রহণ করেনি শিক্ষিত জনগণের সংগ্রামী 

অংশও। তাই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের মূল্য এখানে নির্ধারিত হয়েছে ইতি- 

হাসের অগ্রগতির বৈজ্ঞানিক নিয়মেই ৷ যার কোন ভিত্তি নেই, তা টেকেনি। 

জঞ্জাল ছু'দিকে ঠেলে ফেলেই সত্যের আবরণ উন্সোচিত হয়েছে। 

| চার] 

এর পরবত্ণ পর্যায়ের রূবীন্দ্রবিতর্ক তাই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া যথাযথ 

অবস্থান নিয়েই ছন্দে অবতীর্ণ হয়েছে । কোন রকম অস্তরাল স্থির সুযোগ 

আর থাকেনি । 

এই সরাসরি মোকাবিলার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলা 

বিভাগের অবদাঁন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মরহুম 
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আবছুল হাই এ ব্যাপারে ষ ধরণের কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা বিশেষভাবে 
সহায়ক হয়েছিল। বাংল] ভাষ! ও সাহিত্যের গবেষণা সংগঠনে তিনি যে 

দক্ষতা ও প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেন তার ফলে আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে 

বাংলাদেশের আবহমান সাংস্কৃতিক এঁতিহা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটা 

গর্ববোধ জেগে ওঠে_অনেক পুরানো ছিধাঘন্বেরও অবসান ঘটে । ১৯৬৩ সালে 

বাংল! বিভাগ কর্তৃক আয়োঞ্জিত বাংল। ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহও এদিক থেকে 

উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ব্যাপক জনগণের মধ্যে এই সপ্থাহ যে আলোড়ন 
তোলে, তাতে এটা বোঝ] যাচ্ছিল যে পূর্ববাংলার মান্য তার ভাষা ও 

সংস্কতিগত জাতিসন্তা নয়ে নতুন সাজে সাজতে শুরু করেছে । আব এখানেই 
তারা রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিস্কার করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের 

আবেদন বেড়েছে শিক্ষিত সমাজে, তার সাহিত্যও গঠিত হয়েছে আগের চেয়ে 
অনেক বেশী করে--এমনকি তার কবিতার লাইন ব্যবহৃত হয়েছে সুদৃশ্য পোষ্টার 

আর বাজপথের জঙ্গী মিছিলে প্রাকার্ডে, ফে্টুনে । এ যেন এক নতুন পরিস্থিতি । 

এই পরিস্থিতিই ঘাবড়ে দিয়েছে পাকিস্তানী শাসকদের । 
১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বেতারে ব্রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ 

করে দেয়া হয়। যুদ্ধের পরে জনগণের দাবির ফলে বেতারে রবীন্দ্র সংগীত 

প্রচার শুরু করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে খাজ| শাহাবুদ্দীন জাতীয় 

সংসদে ঘোষণা করেন যে, 'জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়” বলে বেতার 
ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচার কর! হবে না। 

২৪ জুন সংবাদটি প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় £ “কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার 

মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে ভবিষ্যতে রেডিও 

পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মুল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের গান প্রচার কর! হবে না এবং এধরণের অন্ান্থ গানের প্রচার কমিসে 

দেওয়া হবে |৯৫ 

২৫ জুন এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ জন বুদ্ধিজীবীর একটি বিবৃতি 

প্রকাশিত হুয়। বিবৃতিতে বলা হয় : স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৪ 

জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দুটি আকৃষ্ট 
হযেছে। এতে 'সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হাম ও বর্জনের 

সিদ্ধাস্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। 
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রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে এ্রশ্বর্ধ দান করেছে, তার সঙ্গীত 

আমাদের অনুভূতিকে ষে গভীরত। দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষী 

পাকিস্তাপীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেষ্চ অংশে পরিণত করেছে । সরকারী 

নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্ধাদ! দান করা অপরিহার্ধ" ।১৬ 

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন £ ভঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী 
মোতাহার হোসেন, বেগম স্ফিয়া কামাল, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, জনাব 

এম, এ, বারী, অধ্যাপক মুহম্মদ আবছুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ভঃ 

খান সরওয়ার মুরশিদ, জনাব সিকান্দর আবু জাফর, জনাব মোফাজ্জল হায়দার 

চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ নীলিম। ইব্রাহীম, জনাব শামসথর রাহমান, 

জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, জনাব ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ আনিমজ্জামান, 

জনাব রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান । 

উপযুক্ত বিবৃতি প্রকাশের পর সরকারের নীতির পক্ষে ছুটি বিবুতি প্রকাশিত 

হয়। একটি বিবৃতি দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাচজন শিক্ষক । তারা বলেন 

«সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কতিপত্ব বিবৃতিতে ভূল বোঝাবুঝির অবকাশ 

পুয়েছে “লে আমরা মনে কবি এবং বিকৃতিটি পাকিস্তান বিরোধী প্রচারে ব্যবহৃত 

হতে পারে। বিবৃতির ভাষায় এই ধারণা জন্মে ষে, স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী 

পাকিস্তানী ও বাংলাভাষী ভারতীয়দের সংস্কৃতির মধো সত্যিকারের কোন 

পার্থক্য রয়েছে খলে মনে করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সংস্কৃতি 

সম্পর্কে এই ধারণার সাথে আমরা একমত নই বলেই আমরা এই বিবৃতি 

দিচ্ছি” ।৯৭ 

বিবৃতিটি স্বাক্ষর করেছিলেন £ ভঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, জনাব এম. 

শাহাবুদ্ধীণ, ডঃ মোঃ মোহর আলি, জনাব এ, এফ, এম, আবছুর রহমান ও 

জনাব কে, এম, এ, মুনিম । 

দ্বিতীয় বিবৃতিটি দিয়েছিলেন ঢাকার ৪০ জন বুদ্ধিজীবী। বিবৃতির 

শিরোনাম ১ *৪* জন বুদ্ধিজীবীর বিবুতি--রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে ২৮ জন 
বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি মারাত্মক । বিবৃতিতে বলা হয়েছিল : “পাকিস্তান জাতীয় 

পরিষদে ববীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে ঘোষিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে সম্প্রতি বিভিন্ন 

সংবাদপত্রে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের যে ববৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা 

হয়েছেঃ 'ববীন্দ্রনাথ বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেস্ত অংশ |, 
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এই উক্তির প্রতিবাদ করতে আমন] বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে,এই উক্তি স্বীকার" 

করে নিলে পাকিস্তানী ও ভারতীয় সংস্কৃতি ষে এক এবং অবিচ্ছেগ্ঘ একথাই- 
মেনে নেওয়] হুয়। রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা হচ্ছে ভারতীয় 

সংস্কতি-_যে সংস্কৃতির মূল কথা হলে! £ “শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে 
হল লীন” । এবং ষে-সংস্বতি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের অভিহিত কৰে 

“হিন্দুমুসলমাঁন* বলে। স্বয়ং ববীন্দ্রনাথই প্রথম তার এক প্রবন্ধে এই উপমহা'- 

দেশের মুসলমানদের “হিন্দু-মুসলমান” বলে অভিহিত করেছেন । 

সংস্কৃতি সম্পর্কে এই যে ধারণ! এর সাথে পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক ধারণার 

আকাশ-পাতাল বাবধান রয়েছে এবং বলা যেতে পারে, একে অপরের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । যে তামদ্দ,নক শ্বাতস্ত্রের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত 

বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীক্কৃত হয়। এই কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে 
আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির 
বিরোধী বলেও মনে করি? ।১৮ 

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন £ জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, জনাব 
আবুল মনস্থর আহমদ, জনাব আবুল কালাম শামস্থদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খ, 

বিচারপতি জনাব আবছুল মওছুদ। জনাব মুজিবর রহমান খাঁ, জনাব মোহাম্মদ 

মোদাবেবর, কবি আহসান হাবী, কবি ফরকুখ আহমদ, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ 

ডঃ হাসান জামান, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ভঃ আশরাফ সিদ্দিকী, কবি 

বেনজির আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, জনাব আ, কা, স্থু 

আদমউদ্দিন, কবি তালিম ভোসেন, জনাব শাহেদ আলী, জনাব আ, ন, ম 
বজলুর রশীদ, জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জনাব সানউল্লাহ নৃনী, কবি 
আবছুস সাতার, কাজি আবুল কাশেম (শিল্পী ), জনাব মুফাখথারুল ইসলাম, 

জনাব সামস্থল হক, জনাব ওসমান গণি, জনাব মফিজউদ্দিন আচমদ, অনিস্থল 

হুক চৌধুরী, জনাব মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, জনাব 
জহরুল হক, জনাব ফারুক মাহমুদ, জনাব মোহাম্মদ নাসির আলি, জনাব 

এ, কে, এম, মুকুল ইসলাম, কবি জাহানাণা আরজু, বেগম হোসনে আগ্রা, 

বেগম মাফরুহা চৌধুরী, কাজি আবদুল ওয়াদুদ ও জনাব আখতআরুল আলম। 

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জগ্মশত বাধিকী , উপলক্ষে যে বিতর্ক স্ট্টি হয়েছিলো 
ভাতে প্রগতি ও প্রতিক্রিঘার অবস্থান আমরা লক্ষ্য করেছি। প্রতিক্রিয়ার 
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-পক্ষতৃক্ত দুটো! দল ছিল। এক দলের মৃখ্য প্রতিনিধি হিসাবে আমরা ভঃ সৈয়দ 
পাজ্জাদ হোসেনের প্রবন্ধ থেকে তার বক্তব্য উদ্ধত করেছি। ৬১-র বিতর্কে 

প্রতিক্রিয়ার অংশতুক্ত অন্য দলটি স্থুলভাবে যে লব বক্তব্য উপস্থিত করেছিল 
তাদ্ধের পুরো ও স্থনিদিই্ট পরিচয় তখন পাওয়! যায়নি । কারণ দলের কোন 
কোন ব্যক্তি সোজান্থজি তাদ্দের বক্তব্য রাখলেও অনেকেই আবার ছল্প নামের 

আডালে তাদের কুৎসিত বক্তব্য সংবাদপত্রেব পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়ে- 

ছিলেন। ৬৬-৬৭-র বিতর্কে তার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে তাদের মনের 

কথা 'খুল্লমখুল্ল!” ভাবেই দাখিল করেছেন । 

এদের পেছনে যে পাকিস্তানী একনায়ক শাসকসম্প্রদায় ও তাদের 

তন্নীবাহকরা! ছিল, তা স্পষ্ট হয় তৎকালীন জাতীয় পরিষদে খান আবছুল 

সবুবের ভাষণ থেকে । তিনি এই বিতর্কের স্থবাদে জাতীয় পরিষদে বলেছিলেন £ 

“একথা বলা হচ্ছে যে, ডঃ ববীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রভৃতি উন্নতি সাধন 

করেছেন এবং তার কাব্য বিহনে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর! এতিম হয়ে পডেছেন। 

এই শ্রেণীর মূর্থ:দর গলাবাঙ্জির প্রতি আমার কোন সহাম্ভূতি নেই' ।১৯ 
খান সবুরের এই ভাষণ থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের আসল 

উদ্দেশ এবং কোন অনৃষ্ঠ হাতের ইশারায় তারা নডাচডা করছেন তা পরিস্কার 

হয়ে যায়। 

১৯৬১-র বিতর্কে প্রগতি শিবিবের অবস্থানও আমর] লক্ষ্য করেছি। 

রবীন্দ্রনাথ মানবিক উচিত্যবোধ থেকে অসম বিকাশের ফলে এদেশের হিন্দু ও 

মুসলমানদের মধ্যে যে বৈষম্য স্থট্টি হয়েছিল তার ফলে বিবেচনা ও দূরদশিতার 
পরিচয় না দিলে কি ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পাবে তার ওপর আলো 

ফেলে যেসব প্রবন্ধ বিবৃতি বক্তূতা তৈরী করেছিলেন--তাকেই সামনে আনতে 

হয়েছিল। এমনকি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি প্রথম যখন 

ফঙ্লুল হক মুসলিম হলের রবীন্দ্র জন্মশত বাধিকী উৎসবের সভায় পাঠ করা 
হয়, তাতে প্রগতিশীলরাও তার বক্তবে) দারুণ খুশী হয়েছিলেন । এমন কি 

একটি প্রগতিশীল দৈনিকে ওই প্রবন্ধের বক্তব্য হেড লাইন দিয়ে প্রধান 

সংবাদ কিসাবে ছাপা হয়েছিল । 

১৯৬৭ সালের ববীন্ত্-বিতর্কে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মেরুকরণ স্পষ্ট আদল 

নিষে বেরিয়ে এসেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের যে অংশ চাতুর্ষেব সঙ্গে বক্তব্য রেখে 
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১৯৬১ সালে বাহবা পেয়েছিলেন, তাদের রেখে ঢেকে বক্তব্য পাখার স্থযোগ 

এবার কমে গেছে। শাসক-শ্রেণীর আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বত্মিকায় 
কৌশলগত অংশে পরিবর্তন করতে হয়েছে । উদাহরণ শ্ন্থপ বলা যাঁয় ডঃ টসয়দ 

সাজ্জাদ হোসেন তার ১৯৬১-র বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের অসামান্ত প্রতিভার কথা 

ত্বীকার করেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে বাংল! সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে 

বাদ দিলে এর আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকেনা । 

১৯৬৭ সালে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানী- 
দের সাংস্কৃতিক সতার অবিচ্ছেগ্চ অংশ হিসাবে উল্লেখ করতে যেয়ে তার সাহিত্য 

ও সংগীতের উচ্চমান ও এশ্বর্ষময়তার কথা উল্লেখ কবেই তা করেছিলেন। 

কিন্ত সাজ্জাদ হোসেন ৬৭ সালে এ সম্পর্কে নীরব থেকেই রাষ্ট্রীয় আদর্শগত 

বক্তব্যটির প্রতিবাদ করেছিলেন । এবং তাঁর এই প্রতিবাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার 

মূল অংশের প্রতিবাদের আর কোন পার্থক্য থাকেনি। অর্থাৎ তৎকালীন 

গণবিবোধী সরকারের পেছনে প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষহুক্ত সকল অংশই 
একত্রিত হয়েছে । ১৯৬১ সালের সঙ্গে ১৯৬৭ সালের এটা একটা মৌলিক 

প্রভেদ। 

অন্যদিকে প্রগতি শিবিরের ১৯৬১ ও ১৯৬৬-৬৭-এর অবস্থানেও মৌলিক 

পরিবর্তন আমর লক্ষ্য করেছি। তারাও তীদের বক্তব্যকে তীক্ষ করে এনে 
সরকার ও তাদের সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচারের কর্মীদের প্রতি ছু'ছে দিয়েছেন 
এই বক্তব্য £ “**রবীন্ত্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংফ্কৃতিক সত্তার 
অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত করেছে ।। 

এই বিবৃতির খসডা তৈরী করেছিলেন মূনীর চৌধুরী । ১৯৫১ সালে 
মাহবুব আলী ইনগ্িট্যুটে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে মনে হয় বাংলা- 
দেশের রবীন্দ্র পরিস্থিতির চরিত্র সম্পর্কে তিনি তখন থেকেই সচেতন হয়ে- 
ছিলেন। সচেতন হয়েছিলেন আরে! অনেকেই । এই সচেতনা রাজনৈতিক 
গতিধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা জঙী রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে । বাজ- 
নীতিতে যেমন বাঙালীদের শ্বতন্ত্র জাতিপত্তা একটা জঙ্গী রূপ নিয়ে শ্বাধিকারের 
জন্যে তৈরি হচ্ছিল (১৯৬৬-৬৯) সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তার প্রভাবের অন্যতম 
নঙ্বীর প্রগতিশীলদের রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত বক্তব্য। তাতে রবীন্দ্রনাথকে 
পাকিস্তানের বাঙালীদের সাংস্কৃতিক সতার অবিচ্ছেষ্ত অংশ বল! হয়েছে। এবং 
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সরকারী নীতি নির্ধারণে এই সত্যের স্বীকৃতি শুধু দাবী করা হয়নি--একে 
“অপরিিহার্ধ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে । অন্যথায় -**-*. | 

এওতো রাজনীতির ভাষায় খুবই কাছাকাছি এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে 

দুয়ের মধ্যে মৌল কোন পার্থক্য নেই। রাজনীতিতে যেমন বলা হয়েছিল £ 

“ছয়দফা মানতে হবে, নইলে বাংল! হ্বাধীন হবে। এও অনেকটা! তেমনি 

বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোপন একই লক্ষ্যকে সামনে 

রেখে পাশাপাশি চলতে যেয়ে কখনও এ আগে কখনও ও আগে চলেছে। 

এবং এই ছুই আন্দোলনে সহোদবের মতই নিজন্ব কৌশল অনুযায়ী কে কখন 

কিভাবে চলবে তা! ঠিক করে নিয়েছে এবং ঠিক সময় মত একত্রে চলে দুর্বার 

গতিবেগের স্ষ্টি করে । 

আমাদের উপযুক্ত ব্যাখ্যা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে ষে রবীন্দ্রনাথের 

বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলর' চূড়ান্তভাবে এঁক্যবদ্ধ হয়েছিল ১৯৬৭ সালে । তাদের 
পেছনে তদানীস্তন সরকাবের দৃঢ় সমর্থন ছিল! অন্যদিকে প্রগতিশীলবাও 

তখন সকল ছিধাঘন্দ ঝেডে ফেলে আসল বক্তব্য নিয়ে হাজির । উভয় পক্ষই 

তখন মুখোমুখী সংঘধের জন্য ঠতরী । আর রাজনীতিতেও তাই । এই সংঘর্ষ 

ঘটেছে ১৯ ১-এ। 

| পাচ | 

১৯৬৭ সালের রবীন্দ্র-বিতর্কে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার ভেদরেখ! সুস্পষ্ট হয়ে 
ওঠার পরই প্রগতিশীলরা বখীন্্রনাথকে নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে চিন্তা করার 
চেষ্টা করেছে । রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে মৃল্যায়নের তাগিদে প্রগতিশীলরাও 

আবার ভিন্র ভিন্ন পক্ষভৃক্ত হয়েছেন। যেমন উদার মানবিকতাবাদ্ী ও 

মার্কসায় চিন্তায় উদ্ব,দ্ধ লেবকরা কিছুটা ভিন্ন অবস্থান নিযে রবীন্দ্রনাথের 

মূল্যায়ন করেছেন । 
তবে এবারের মার্কসীয় চিন্তায় উদ্বদ্ধ লেখকদের রবীন্দ্র মূল্যায়নে ১৯৪৮-৪৯ 

এর সে ঝাজ নেই-_অবশ্য তেজ আছে বেশ কিছুটা । মার্কসীঘ চিন্তায় 

উদ্ধ,দ্ধদেরও আবার এপক্ষ ওপক্ষ আছে। তাদের রবীন্দ্র মূল্যায়নের নিবিখেও 
কিছু পার্থক্য আছে। তবে সে পার্থক্য উনিশ-বিশের পার্থক্য । ১৯৪৮-৪৯ 

এর মত আকাশ পাতালের পার্থক্য নয়। 
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১৯৬৮ সাল থেকেই ববীন্দ্রবিতর্ক নতুন মোড নিয়েছে। এ সময়েই 
“কগ্ত্বর'২০ পত্তিকায় তরুণ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মনন্থর মুসার “রবীন্দ্র সাহিত্যের 
ভবিষ্তৎ, নামক প্রবন্ধটি বেরয়। প্রবন্ধটি লেখা হয় প্রমথনাথ বিশীর ওই একই 

শিরোনাষে লেখ! একটি প্রবন্ধর প্রতিবাদে। বেশ বীজের সঙ্গে জোরালো ভাবে 
লেখা এ প্রবন্ধ। তবে এতে আবেগের কিছু প্রাধান্ত ঘটায়, প্রবন্ধটিতে 

লেখকের চিন্তার ত্ববিরোধের স্বাক্ষর আছে। তাছাডা মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ 
থেকে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করতে যেয়ে তিনি ষে বক্তব্য হাজির করেছেন 

অনেক মার্কসবাদীই তাতে সায় দিতে পারবেন না । 

বিশীর বক্তব্য ছিল: গণতন্ত্রের ভিত্তি উদার শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথের 

সাহিত্যেরও ভিত্তি উদার-শিক্ষা;) গণতস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, ববীন্তর- 

সাহিত্যেও ভিত্তি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ;) গণতন্ত্র ও রবীন্দ্র-সাহিত্য ছুই-ই একটি 
সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণ জীবনোপলদ্ধির সাধনায় নিধুক্ত ) জীবন সম্বন্ধে দুয়েরই ধারণ! 
ও মূল্যবোধ সমান । কোনো একনায়কতন্ত্রের দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্য যেমন 

সম্ভব নয়, তেমনি গণতন্ত্র লোপ পাইলে রবীন্দ্-সাহিত্যের মুল্য ও মর্ধাদার 
হানিও অপরিহার্য । বিশীর এই বক্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অবকাশ 

আছে। তিনি গণতন্ত্র বলতে যা বোঝেন আমরা তাকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ট নিদর্শন 

বলবো না। এবং যে ধরণের সমাজ ব্যবস্থার আশঙ্কায় তিনি টিস্তিত সেই 
সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই সকল মানুষের মুক্তি নিহিত একথাও ঠিক। এবং ওই 

নতৃন সমাজে রবীন্দ্রনাথের মূল্য থাকবেন। এবং তার সাহিত্য তখন না পড়লেও 

চলবে এমন কথার প্রতি মার্কসীয় শাস্ত্রের সায় আছে বলেও আমাদের মনে 

হয় না। অথচ মনম্থর মুসা মার্কসীয় তত্বের বরাত দিয়েই ভাবীসমাজে রবীন্ত্র- 
সাহিত্যের অবসানের অনিবার্ধতার কথ! বলেছেন। 

মনস্থুর মুসা লিখেছেন £ “আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ব্াজনৈতিক, লামাজিক 

অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আমর! শর্তায়িত আছি, এখানে রবীন্তর- 
সাহিত্য সর্বোৎরুষ্ট জিনিস। কিন্তু ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও 

সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে তা সর্বোৎক্ই না হয়ে বরং অন্পৃশ্ত ও বিপদজনক বলে 

পরিগণিত হতে পারে। এতে ছুঃখ করার কি আছে! আমাদের কাছে 

মানবজীবন সবচেয়ে মূল্যবান । আমরা মানবজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারিন]। 
কিন্ত রবীন্দ্র সাহিত্য না পডলেও পারি। আমাদের দেশের যে শর্তায়িত 

৩৭ 



ধুগে ববীন্দ্-লাহিত্যের বিকাশ ও প্রয়োজন, সে শর্তার়িত যুগের যি অবসান 

্রতিহাসিক কারণে অনিবার্ধ হয়, তবে রবীন্দ্-সাহিত্যেও অবসান অনিবার্ধ 

খরতে হবে? ।২১ ৃ 

মুসার এই বক্তব্য মেনে নেওয়া শক্ত । স্ব লেনিনের উক্তি উদ্ধৃত 

করেই এই বক্তব্যকে নাকচ করা যায় । কিন্ধু তান প্রয়োজন নেই। মুসাই 
তার প্রবন্ধের উপসংহারে তার নিজের পূর্ব বক্তব্যকে খণ্ডন করে লিখেছেন £ 

“আমাদের কাছে একথা বাঁড়াবাডি বলেই মনে হয় ষে সাম্যবাদী সমাজে 

রবীন্দ্র সাহিত্য পরিত্যক্ত হবে। কারণ ববীন্দ্রনাথের মতো মহৎ প্রতিভার 

ব্যাপক প্রসারতাকে এক কথায় নাকচ করা অসম্ভব । তার এক অবদানকে 

অন্বীকার করলে সংগে সংগে তার অন্ত অবদান সে স্থানে এসে প্রশ্মমুখর হয়ে 

ওঠে। তীর বিষয়কে বাদ দিলে আঙ্গিক এসে প্রশ্ন তোলে, দর্শনকে বাদ দিলে 

ইতিহাস মাথ! তুলে ফড়ায়। তবে রবীন্দ্-সাহিত্যের মুল্যবিচারের মানদণ্ড 
পরিবতিত হবে এটা ঠিক। এখন বুর্জোয়া ভাববাদী কলাকৈবল্যবাদী চেতনা 
অন্থসারে যাকে বলা হচ্ছে ববীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তখন বস্ততান্ত্রিক 

সাস্তিক্য বুদ্ধি সম্পন্ন আদর্শবাদী সমাজে 'তাকে হয়ত শ্রেষ্ট সম্পদ বলা হবে না। 

অস্তত বিষয়ের দিক থেকে । অন্ত কোন কৃতিকে তখন মহৎ বলে গণ্য করা 

হবে। রুক্তকরবী তাসেরদেশ' জুতা আবিষ্কার তখন হয়তো ভিন্নতর 

মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। গীতাঞ্ুলির বক্তব্য তখন হয়তো বিকৃত হতে পারে 

| ভিয়েতনাম এমনকি চীনের লেখকরাও কিন্তু গীভাঞ্জলির মধ্য 
থেকে প্রশ্নতিশীল অন্তঃসার খুঁজে বের করেছেন তীার্দের কোন 
কোন রচনায় লেখক ]1 রবীন্দ্রনাথের ভাষাবদান, তার শিল্প কর্মের গঠন 

কূপ, তার পরিচধার উপযোগিতা, তার স্থুর-ছন্দ-ভঙ্গি সাধনা, তার শিল্পকৌশলের 

অন্তর মৃল্যের সামগ্রিক অবদান, অবশ্থই স্বীকৃত হবে। কারণ ববীন্দ্র সাহিত্যের 

এ্তিহাসিক মুল্য, তার সাংস্কৃতিক অবদান ও শৈল্লিক মূল্য অন্বীকার করা 
অসম্ভব । অন্যান্য সমাজতাস্ত্রিক রাষ্রেও দেখা যায় তাঁর পূর্ববর্তী মহৎ 
শিল্পীদের বচনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন। তার যূল্যকে স্বীকার 
করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ণও তেমনি নতুন মুল্যায়নের 

মাধ্যমে পুনযুল্যায়নের মাধ্যমে, পৌণপৌপিক মূল্যায়নের মাধ্যমে গৃহীত 
হ্বে |২২ 
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মনস্থর মুসার এই বক্তব্য বিজ্ঞানভিত্তিক এবং মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

১৩৭৫ সালে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সংস্কৃতি সংসদের চিরকূট১৩ 

সংকলনেও রবীন্দ্রনাথের নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা দেখ! যায়। এতে প্রকাশিত 
আবুল কাশেম ফজলুল হকের “আমাদের সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ এবং মনস্থর 

মুসার 'এতিহাসিক দায়িত্ব পালনে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে যে 

মূল্যায়ন উপস্থিত করা হয় তাতে কোথাও কোথাও কিছুটা বিতর্কের স্থযোগ 
থাকলেও উভয় প্রবন্ধকারের বক্তব্য বিজ্ঞানভিত্তিক। ফজলুল হকের প্রবন্ধে 
সাম্প্রদায়িক ও রবীন্দ্র ভক্তদের অবৈজ্ঞানিক রবীন্তর ভাষের একটি চিত্র তুলে ধর! 

হয় এবং রবীন্দ্রনাথের তিস্তার অসঙ্গতি ও দুর্বলতাগুলিকেও সমাজের প্রেক্ষাপটে 

স্থাপন করে যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় । অন্যদিকে মুসা এতিহাসিক 

প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করেন। 

এ সময়েই আর একটি বনু বিতর্কিত লেখা যতীন সবরকাবের “বিপ্লবী 
রবীজ্নাথ২৪। শ্রী সরকার তার প্রবন্ধে “বিপ্লব কথাটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দা 

করিয়েই রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিপ্লবের উপাদান খুঁজছিলেন। তার রচনায়ও 

এদেশের সমাজ বিকাশের ধারার কথা এসেছিলো এবং তার পেক্ষাপটেই তিনি 

তীর বক্তব্যের ভিত নির্মাণ করেছিলেন । তবে প্রবন্ধটিতে সামগ্রিক ব্যাখ্যা 

ন' থাকার বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়েছিলো প্রতিক্রিয়াশীলর!। 

প্রগতিশীলদের নিজেদের মধ্যে এ ধরণের নুবীন্দ্বিতর্ক হয়তো আরও 

কিছুদিন চলতো কিন্তু রাজনৈতিক ঘটন। প্রবাহে বাঙালী জাতীয়তাবাদী 

চেতন। ষেভাবে প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে তাতে এ ধরণের বিতর্কের 

স্বযোগ কমে আসে । রবীন্দ্রনাথ বরং সম্মিলিত বাঙালী জাতিসত্তার প্রতীক 

হিসাবেই নতুন তাৎপর্য লাভ করেন। 

[ ছয় ] 

স্বাধীনতা লাভের পরই আবার নতুন করে রবীন্দ্বিতর্কের শুরু হয। এই 
বিতর্ক প্রগতিশীলদের নিজেদের মধ্যে । যে বিতর্ক ১৯৬৭ সালের পরে শুরু 

হয়ে রাজনৈতিক গতি প্রবাহের একটা বিশেষ চরিত্রের জন্য সাময়িকভাবে" 

৩৭৮ 



বন্ধ ছিল, আবার তা' শুরু হলো স্বাধীনত! লাভের পর পরই। এবার বিতর্কের' 

স্ত্রপাত করে সাংস্কৃতিক পত্রিকা “বিচিন্রা” ২৪৫ 

বিচিত্রার পক্ষ থেকে ছুজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর কাছে ষে প্রশ্নটি বাখা 

হয়েছিল তা ছিল এরকম : বাংলাদেশের শ্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান 

প্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের সংগ্রামী হাতিয়ার । 

আজ হ্বাধীন বাংলাদেশে ববীন্দ্রনাথ কি আগের মতোনই আমাদের সংগ্রামী 

প্রেরণার উত্স হতে পারবেন? নাকি তিনি ক্রমশ হারিয়ে যাবেন সংগ্রামী 

চৈতন্ত থেকে? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব কবীর চৌধুরী বলেছিলেন £ 

'না ববীন্দ্রনাথ আমাদের সংগ্রাধী চেতন! থেকে কখনোই বিলুগ্ধ হবেন না বরং 

কল্যাণের বোধকে সকল রকম সৌন্দর্বোধকে উদ্দীপ্ত করার কাজে রবীন্দ্রনাথ 

চিরদিন অম্লান থাকবেন? ২৬ 

অন্তদিকে বিখ্যাত সাংবাদিক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছেন ঃ 
ত্বাধীন তা সংগ্রামের আগে রবীন্দ্রনাথ এই নাম ছিল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক 

প্রতিরোধের মূলমন্ত্র। 
সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকেই রাজনৈতিক বিপ্রবের জন্ম । এই বিপ্রবের 

সৈম্তাপত্যও ছিল রবীন্ত্র-সংস্কৃতির | রবীন্দ্র-সংস্কৃতি ও বাংলা সংস্কৃতি মূলতঃ 

অভিন্ন। : স্বাধীনতা লাভের পর অর্থাৎ বাঙালী জাতীয়তার প্রতিরোধ যুদ্ধ 

সফল হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ব্ববীর্্-চেতন। সমষ্টি চেতন! থেকে ব্যক্তি 

চেতনায় রূপান্তরিত হবে এবং তাঁর সাহিত্যকে চিরায়তকালের কষ্টিপাথবে 

মূল্যায়ন করার চেষ্টা হবে। স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার গণভিত্তি ধীরে 
ধীরে ব্যক্তিভাত্বতে ব্নপাস্তরিত হুবে, এট। শ্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও 

সত্য যে অতিন্রত এই জনপ্রিয়তার ভিত্তি পরিবতিত হবে না। 

জাতীয় মুক্তির পর সমাজদেহে বিভিন্ন শ্রেণী-চরিত্রের দ্রুত বিকাশ শুরু হয়। 

এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবেদন যেহেতু সর্বজনীন তাই বিভিন্ন শ্রেণীর 
কাছে তার আবেদন সহসা ফুরিযে ষাবেনা। বরং নতুন মূল্যায়ন ববীন্দ্রনাথকে 
বাংলাদেশের শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এঁক্য ও জাতীয় সত্তার প্রতীক হিসাবে 

সধত্বে ধরে রাখার চেষ্া করবে? ।২৭ 

“বিচিত্রা'র ওই একই সংখ্যায় প্রখ্যাত কবি ও মননশীল প্রবন্ধকার হাসান 
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হাফিজুর রহমান “এখনো অনস্ত উৎস তুমি ববীন্ত্রনাথ শীর্ক রচনায় 

বলেছেন £ “.. আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামে এবং এর পরিনাষী 

স্বাধীনতার লড়াইয়ে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে এখানকাব সাংস্কৃতিক এঁতিহো কেবল 

সার্বভৌম হয়ে উঠেছেন, তাই নয় অনেক গভীরে অনেক বিচিত্র তৎপরতায় 

তার প্রভাব উন্সিলিত হয়েছে । আমাদের জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে একটি প্রধান 

হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলেন তিনি । ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ যখন আমাদের 

ভাষার উপর প্রথম আক্রমণ এলো! তখনই রবীন্দ্রনাথ নতুন অর্থে জীবন্ত হয়ে 
উঠলেন আমাদের কাছে। এই পুন:রুজ্জীবন রাঁবীন্দ্রিক ভাবনা বা বক্তব্যের 
গুরুত্বের জন্য নয়, সংগ্রামের কৌশল তার রচনায় আছে এবং সেইজন্তই তাঁকে 

আমাদের বিশেষ দরকার এমন কথাও কেউ বলবেন না। হয়তো এমন কথাও 

অবান্তর যে, আমাদের সকল লক্ষের পথদিশ! তার মধ্যেই রয়েছে । আসলে 

আমাদের বাংল! ভাষার সমগ্র মহিমা, একাস্ত গৌরবের একটি প্রথল প্রতীক 

আমর] চেয়েছিলাম । কেবল রবীন্দ্রনাথেই ছিল সেই চাহিদার একমেবাছ্িতিয়াম 

দ্বীপ্তি। ফলে আমাদের আত্মসংসরক্ষণের সংগ্রাম শুরুর প্রথম দিনেই তিনি 

হয়ে উঠলেন আমাদের প্রথম পতাকা ।:*" 

আমি একথা বলিন!, প্রগতিশীলতার মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিল, সব 
চিস্তারই শেষ কথা তিনি। তার সমাজতাত্বিক চিগ্তায় আপোষ রয়েছে। 

রাজা, মুক্তধারা; রক্তকরবীতে এই উক্তির সত্যতা মিলবে । এসব রচনায় 

তীর যে বিবর্তন চেতন! প্রতিফলিত তাতে থিসিস এ্যার্টিথিসিসের সংঘর্ষে 

সিনথিসিসের জন্ম হয় না, থিসিসই মাঞ্জিত ও সংশোধিত হয়ে ফিরে আসে। 

অর্থাৎ পুরাতনই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ থেয়ে থেকে যেতে চায়। নতুনের 
প্রতিষ্ঠা হয় না। এতে উদার চিস্তা আছে, কিন্তু মৌলিক রক্ষণশীলতা৷ মুক্ত 

এনয়। ববীন্দ্রনাথের স্জন ধারায় নতুন সভ্যতা, নতুন সমাজের সমর্থক 

উপাদান পাওয়া যাবেনা, বর্দিও বুদ্ধিগত সহানুভূতি ও সমর্থন তার চিন্তামূলক 

বচনার় রয়েছে? 1২৮ 

এক পৃষ্ঠার এই ছোট্ট রচনাটিতে হাসান হাফিজুর রহুমাঁন রবীন্দ্রনাথের যে 

মূল্যায়ন করেছেন, তাকে ষথাষথ বলে আমার মনে হয়। 

বাংলাদেশে রবীন্্-বিতর্কের ধারায় বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের তিনটি রচনার 

কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখাগুলো হলে £ রবীন্দ্রনাথ £ আজকের 
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সংগ্রামের পুরোধা” ভবিষ্তৎ সংগ্রামের সারী২৯ জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, 

সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ৩* এবং রবীন্দ্রাঠাথ ২ “মৃল্যা়ন সম্পর্কে 
ছুটি কথা ।৬১ 

আকরম হোসেন তীর “বাংলাদেশ ও রবীন্দ্র বিচার”৩২ শীর্ষক রচনায় 

বাংলাদেশে রবীন্ত্র-চর্চার প্রসঙ্গ উখযাপন করে বলেছেন £ 'আমর। লক্ষ্য করেছি 

গত দুদশকে অধ্যাপকবুন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্পকিত বক্তব্যে, কেবলই পশ্চিমবঙ্গ 
প্রৌঢ় বৃদ্ধ ভাববাদী সমালোচকদের দৃষ্টান্ত ও তথ্য পরিবেশন করে তৃপ্ত হয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথ অর্থ অধ্যাত্মজগৎ, সীমাঅসীম + ব্ুপ-অরূপ-জীবন দেবতা, অজ্ঞাত 

রহস্ট, অনাবিষ্কৃত দ্বীপমাল। প্রভৃতি বিশেষণ শ্রোতে শিক্ষার্থীদের পৃণ্যন্নান 

করিয়েছেন, কৌতুহলী প্রশ্নমুগ্ধ চোখে ছুঁডে দিয়েছেন মিষ্টি কবোধের 
ধূলোবালি। * আজ প্রশ্ন রবীন্দ্রবিচারে আমর1 কোন্ চেতনার আলো! জেলে 

অগ্রসর হব? আজ যে মহল ববীন্দ্রবিচারে আবেগের স্থান দাবী করবেন 

সে সম্পর্কে কি আমরা নিধিচাবী হব? আমর! কি আশঙ্কা করবনা যে 

বুবীন্দ্র বজনের মতই নিবিচারে খধি রবীন্দ্রনাথকে জীবন গ্রহণের মধ্যেও 

অনেকের উত্সাহ থাকতে পারে, আমর] ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে ববীন্দ্র-সাহিত্যের 

বিচার করব? । 

সবশেষ প্রচণ্ড আলোডন তৃলেছেন ডঃ আহমদ শরীফ। গত বছর৩৩ ববীন্- 

জয়ন্তী উপলক্ষে প্রচারিত একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে তিনি এই আলোডন 

স্ষ্টি করেন। সীমিত প্রচার মাধ্যমের একটি পণ্ডিতী আলোচনায় ষে এতটা 

আলোডন স্থষ্টি হবে এট প্রথমত আশা করা যায়নি। 

ডঃ শরীফের বক্তব্যের পুরো ভাষ্য পাওয়া যায়নি । কিন্তু তবু সমালোচনার 

কী প্রচণ্ড বড। এতে অন্তত এটুকু বোঝা যায় ষে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিন্তা- 

চেতনায় এবং আবেগ অনুভূতিতে কত গভীর ভাবে মিশে আছেন। তাকে 

বর্জনের কথা এলে আমর! প্রচণ্ডভাবে আলোডিত হই। অতএব তিনি যে 

আমাদের সঙ্গে আছেন এবং দীর্ঘদিন থাকবেন এ সম্পর্কে সন্দেহ করার কাণ্বণ 

দেখি না। 

ডঃ আহমদ শরীফের যে বর্তব্যের কথা বলছিলাম তার ষে বিবরণ কাগজে 

বেরিয়েছে তাতে দেখা যায় তার মূল বক্তব্য হুল ঃ “রবীন্দ্রনাথ আমাদের এতিম, 
সম্পদ নন। এবং তার সাহিত্য আমাদের জন্ত বর্তমানে আর অনুপ্রেরণা 
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উৎস হতে পারে না। সম্ভবত তীর ম্বভাবস্থলভ ভঙ্গিতে তিনি এই কথা- 

গুলোকেই টাছাছোল! এবং কিছুট1 কটুভাবে পরিবেশন করে থাকবেন । এর 

ফলেই সম্ভবত আলোডন একটু বেশীই হয়েছে। 

অবশ্ত শুধু আলোডনই হয়নি, ষোগ্য ব্যক্তিরা দক্ষতার সঙ্গেই মার্কসীয় 

দৃহিকোণ থেকে ডঃ শরীফের বক্তবোর জবাব দিয়েছেন। এ ব্যাপাবে “বিচিন্ত্রাত৪ 

প্রকাশিত জনাব আসহাবুর রহমানের আলোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

অতীত ও পুরানোৌর মূল্যায়নের মার্কসীয় নীতিকে তিনি বু উদ্বাহরণের 

সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন । সেই সঙ্গে রাশিয়ার প্রলেৎকুণী আন্দোলন এবং 

সে সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য তুলে এনে মার্কসবাদ যে বুর্জোয়াযুগের মূল্যবান 

স্বকৃতিকে বাতিল করে না, তা ব্যাখা! করেছেন । 

ডঃ আহমদ শরীফের বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য অবশ্তা মার্কসীম্বু পদ্ধতিতে 

তার সমালোচনা করার প্রয়োজন নেই । কারণ তিনি মার্কসবাদী নন এবং 

মার্কসবাদ সম্পর্কে তার ধারণাও স্পষ্ট নয়। ববীন্দ্র-বিতর্কের সঙ্গে সম্পর্ক 

আছে বলেই আমি একথাখুলে। বললাম এবং আমার বক্তব্যের সমর্থনে ডঃ 

শরীফের “মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথএ৫ প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করতে চাই। 

এখানে তিনি মার্কসায় চিস্তার মূলকথা £ ইতিপূর্বে বিরাজমান সমাজসমুহের 
ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, ( মার্কস ) -কে প্রত্যাখান করেছেন। 

ওই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন £ “**হজরত ইব্রাহিম থেকে মাও সে 

তং অবধি সবাই একই লক্ষে কাজ করে এদেছেন, পার্থক্য কেবল পথ ও 
পদ্ধতির । সবাই মানব দরদী ও মানবতাবার্দী। রবীন্দ্রনাথ ৪ মানবতাবাদী । 

তিনি মুখ্যত কবি-মনীষী-কর্মী নন। তার কর্তব্য ছিল মাম্ৃষকে, আত্মিক 

চেতনায় প্রবু্ধ করা বাস্তবে ক্ূপায়ন নয় । আবহমান কালের ধারায় তিনি 

যুগ প্রতিনিধি । তার আবেদন মানুষের স্ববুদ্ধি ও বিবেকের কাছে। 

কম্যুনিষ্টদের আবেদনের লক্ষ্যও তাই। কম্যুনিষ্ট বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী । 

মানবতাবাদী কবি স্বতঃ ক্ুর্ত কল্যাণ-বুদ্ধির বিকাশে আস্থাবান। সামস্তবাদী, 
ইপনিবেশিকতাবাদী, পু'জিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, অধ্যাত্মবান্ধী প্রভৃতি সংজ্ঞায় 

চিহ্বিত করে কোন মানবতাবাদীকে বিচার কর! অবিচারের নামান্তর । নিজের 

মত পথকেই কেবল একমাত্র ও অভ্রাস্ত ভাবা অসহিষুতত্তা ও মানব মণীষীব 
প্রতি অশ্রদ্বা তথা ব্যক্তিক সতাবর অব্মাননার নামাত্তর” ।৩৬ 
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এই প্রবন্ধের আরে! কিছু কৌতুহোলোদ্দীপক অংশ £ “রবীন্দ্রনাথ নিজের 

স্থ্দীর্ঘ জীবনে সামস্ততন্ত্ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র তিনটিই স্বচক্ষে দেখেছেন-- 

বুঝবার শক্তিও তার নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন আত্মিকবোধ 
না৷ জন্মালে বাহুবলে আধিক সাম্য স্থায়ী হতে পারে না। শ্ষেচ্ছাসম্মতি আর 

জবরদস্তি “সায় এক বস্ত নয়। 

কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি মান্ষকে শ্রদ্ধাবান করে তুলবার 

ধারণাই করেছেন, কল্যাণ ও সমৃদ্ধ প্রস্থত স্বেচ্ছাসম্মতি দানে অনুপ্রাণিত 
করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন মানব কল্যাণকামী ম্বেচ্ছাসৈনিক। 

তার এই জীবন-দৃষ্টিকে বুর্জোয়া উদারতা ও দাঁক্ষিণ্য বলে উপহাস কব 
অসৌজন্য | 

গল্পেপ্রবদ্ধেনাটকে কাব্যে কতভাবে তিনি দ্বেষবন্ধ বিভেদে-বিরোধ, 

শোষণ-পীডন অপ্রেম-অশ্রদ্ধামুক্ত সমাজ চিন্তা জাগানোব চেষ্টা করেছেন। 

্ঘায় যুদ্ধে কত আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। 

তবু তা কারো! (1970) সম্মত হল ন1 বলে তাদের কাছে তা অকেজে। 

অশ্রদ্ধেয়। কাজেই ববীন্দ্র-সাহিত্য আজ তাদের কাছে ন! ঘরকা “না ঘাটকা 

মানুষকে ভালোবাসার এ এক অভিনব বিডদ্বনা? | ৬৭ 

ভঃ আহমদ শরীফের এই বক্তব্য মার্কসবাদদীর বক্তব্য নয়। বরং মার্কসীয় 

তত্বের প্রতি এতে বির্ূপতা আছে, শ্ববিরোধও কিছু কম নেই। তা ছাড়া এ 

বক্তব্যে বুর্জোয়া! মানবতার প্রতি তার গভীর আস্থাই প্রকাশিত হয়েছে । কিন্ত 

তার পরবর্তী বক্তব্যএর সম্পূর্ণ বিরোধী । এবং পরবর্তী বক্তব্য ও মাকসীয় 
সাহিত্য বিচারের মাপকাঠিতে গ্রাহথ নয়। 

বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের ধারায় আহমেদ হুমায়ূনের বক্তব্যকেও বিবেচনার 

মধ্যে আনা প্রয়োজন । তিনি তার “বিপরীত ম্োতে ববীন্দ্রনাথ গ্রন্থে 

বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের ওপরও আলোকপাত করেছেন এবং মাকসীয় 

পদ্ধতিতে বিচার করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। তার বক্তব্যে পরিণত বিবেচনার 

পরিচয় আছে। তিনি বলেছেন £ পৃথিবীর কোন সাহিত্য বিচার পদ্ধতিই 
অবশ্য রাজনৈতিক তাৎপর্য রহিত নম্ব। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিল্প, সাহিত্য 
ও সঙ্গীত যখন শুধু সংখ্যালঘিষ্ট সম্পন্ন ও অভিজাত শ্রেণীই উপভোগ করতে 
সক্ষম তখন কার সংস্কৃতি এবং কার জন্তে--এই প্রশ্ন উখথাপিত ন1 হয়ে পারে 
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না। কোন সাহিত্যই তা যত রাজনীতি বিমুখ হোক, সামাজিক ভূমি থেকো" 
বিচ্ছিন্ন নয়। 

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় মনে রাখতে হবে, 

কোন কালে ও কোন রাজনৈতিক পটভূমিতে তিনি সাহিত্য রচন! করেছেন, 
সামগ্রিক ভাবে তার সৃষ্টির বক্তব্য কি, চুডাস্ত বিচারে তিনি কোন্ পক্ষে এবং 

নিজন্ব শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা থেকে তার জীবনদর্শন অগ্রসর কিনা । টলস্টয় 

আর গোফির সাহিত্য অভিদ্ন রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত নয়, কিন্ত তাই 
বলে টলস্টয় পরিত্যক্ত হননি। ভোলতের আর সার্তের মধ্যে পার্থক্য 

অনেক। কিন্তু বিরোধী সাহিত্যিক হিসাবে ছুজনেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতি। 

কারণ সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি কাল নিরপেক্ষ নয়। মানুষের ইতিহাস 
যেখানে শ্রেণী-দ্বন্দের ইতিহাস, সেখানে এঁতিহা বর্জনের প্রশ্ন ওঠেন1 1:৮৮" 

রবীন্দ্রনাথের স্থজনশীল জীবন অর্ধশতাবীরও বেশী সময়ের উপর বিভ্তৃত। 

এই সময়ের মধ্যে বাঙালী সমাঁজে বহু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। 

নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, নতুন চিস্তা বিকাশ লাভ করেছে, সামাজিক ঘন 
তীব্রতর হয়েছে এবং পরিবভিত হয়েছে মানুষের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস। 
রবীন্দ্রনাথের গোট। সাহিত্য অবশ্ঠই রাজনৈতিক বক্তব্য প্রধান নয়। কিন্ত 

দৃ্িকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব, তিনি সামগ্রিকভাবে 
মানবতার সপক্ষে ও অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তার বিভিন্ন সময়ের 

বক্তব্যের মধ্যে বিরোধিতা খুঁজে পাওয়া! যাবে, শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা তাকে 

সরাসরি বৈপ্রবিক বা বিস্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেয়নি। আধ্যাত্মিক 
ও ভাববাদ কখনও তার চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে । কিন্তু এক খজ্ু সত্তার 

সংগে তিনি দ্ধর্থহীন কণ্ে তার অপূর্ণতার কথা স্বীকার করেছেন। " *.. 

কিন্ত এই শ্বীকারোক্তির চাইতেও বড় কথা রবীন্দ্রনাথ তার হ্থদীর্ঘ জীবন 
ধরে তুলনামূলক ভাবে প্রগতিশীলতার সপক্ষেই মত পরিবর্তন করেছেন। 

অঙ্গ-সংস্কারকে তিনি মেনে নেননি । ধর্মীয় সন্ীর্ণতা গরিহার করে চলতে 

প্রয়াস পেরেছেন। যা কিছু তার কাছে অন্তায় ও অশুভ বলে মনে হয়েছে, 

তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন অকুতোভডয়ে। ****** 

ভাবীকাল তার কাছে রাজনৈতিক পথনির্দেশ আশা করবে নাঃ রাজনৈতিক 

প্রেরণায় উৎসরূপেও আর হয়ত চিহ্নিত হবে না তার সাহিত্য। কারণ 
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আমাদের পামাজিক কাঠামে!, রাজনৈতিক পারস্তিতি ইতিমধ্যে নিশ্চিত 
পরিবতিত হবে। কিন্তু যেখানে তিনি আমাদের চিত্বকে প্রসারিত 9 সমুদ্ধ 

করেছেন, মানবিক মুল্যবোধের হ্বপক্ষে দাডিয়েছেন, দেশকে ভালবাসার যন্ত্র 
এবং আমাদের উপহার দিয়েছেন সংবেদনশীলত। সেখানে তিনি সাধারণের 

কাছের মান্য বলে পরিগণিত হবেন । 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাংস্কৃতিক এতিহের প্রধান শরষ্া ও যুল স্তস্তরূপে 

শন্দিত হবেন ভাবীকালেও। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতির ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 

এসেই লুপ্ত হয়ে 'যায়নি, নতুন যুগের জন্ত নতুন সংস্কৃতির স্থষ্টি স্স্ত হয়েছে 
তার পরবর্তীকালের আষ্টাদের উপর, অখ্যাত জনের, নির্বাক মনের কবিকে 

এ যুগে উদ্ধার করতে হবে শ্পীডিত মানুষের মধের যত বেদন।) স্ষ্ট এ্রতিহা, 
যে অঙ্গুপ্রেরণাই রাখে আমাদের সামনে (৩৮ 

৭৬৮ ৯. জর ++ ০ সপ 

বাংল। একাডেমিতে কর্মরত শামন্জ্জীমাল খানের বাংলাদেশে বুবীন্্র বিন্ক 

ও তার কিছু টাঁকা-ভাব্ শীর্ষক বচনাটি বাংলা একাডেমী [ঢাকা] থেকে 

প্রকাশিত ক্ুজনশীল সাহিত্য পত্িকা উত্তরাধিকার-এব [ তৎকালীন সম্পাদক 

ভঃ যষহাক্ষল ইসলাম] শহীদ দ্বিবস সংখ্যা ১৯৭৪ [দ্বিতীয় বর্ম / প্রথম- 

তৃতীয় সংখ্যা; পৌব-ফাল্তন, ১৩৮০ ; জাঙ্গয়ারি-মার্চ ১৯৭৪ ]-র ছাপা হয়েছিল, 
পৃঃ ২৬৫-২৭৮। কিন্ত এখানে সংকলনের সময় অনিবারধ কারনেই শিরোনাম 

বদল করে “বাংলাদেশে রবীন্দ্রবিভর্ক ও নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নাম রাখা হয়েছে। 

প্রসঙ্গত বল। প্রয়োজন যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহুবার বিতর্কের 

সুষ্টি হয়েছে, সেই বিতর্ককে কেন্ছ্ু করে বাংলাদেশের বুদ্ধিীবীরা মৃস্ত ছুটি 
শিবিবে বিভক্ত হয়ে গেছেন । কিন্তু সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ১২৫ শম জন্ম- 

বাধিকীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ফের বিতর্কের স্থচন' 

হয়েছে । উত্তরাধিকার” ত্রমাসিকের নববর্ষ ১৩৯৩ সংখা! রবীন্দ্রবিষফ্ক 

এক নাতিদ'ঘ প্রবন্ধ দিয়ে শুরু হয়েছে রবীন্দ্র বিতর্ক। ভঃ মহম্মদ শএীফ 

তার এ প্রবন্ধে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ কুপণ ও প্রজাপীভক জমিদার এবং 

সাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন। এ প্রবন্ধাটিতে ব্রবীন্দ্রনাথের শিল্পজগতের চেখে 

ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই তথ্যহীন উক্তির প্রবর্তন করা হয়েছে। এই 

প্রবন্ধটিকে কেন্ত্র করে বিতর্কের সৃচন! হয়েছে ফের । ডঃ হায়াৎ মামু তাক 
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১৩, 

১৪, 

১৫, 

১৬, 

১প, 

১৮, 

১৯, 

২১, 

২, 

২৩, 

১৪. 

২৫. 

৬, 

চে 

৮০ 

৪১, 

৩১, 

৩২, 

৩৩. 

৩৪, 

৩৫, 

৩৬, 

৩৭, 

তাডে, 

সমকার মাসিক সাহিতা পশ্্রগা। পশিকান্দার আবু জজাক:বের সপাননার 
ঢাকা থেকে ১৯৫৭ সাল হতে প্রকাশিত হতে শুরু করে। স্রকার 
যখন ইসলাম সংস্কৃতির নামে উন্মত্ত, তখনে। সমকাল ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি 
সংস্কির.সেবায় নিয়োজিত থেকেছে । ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র জন্মশত- 
বাধিকীন্ে সমকালের সাডে সাতশ" পৃষ্ঠার বিপুলায়তন রবীন্দ্-সংখ্যা 
একটি ইতিহাস । 

সমস্যাল, চতর্থ বর্ষ, নবম সংখা! বৈশাখ ১৩৬৮ । 
টৈনিক পাকিস্তান, ২৪ জুন, ১৯৬৭। 
দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ জুন, ১৯৬৭ । 

দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ জুন, ১৯৬৭ । 
এ। 
আবহুপ সন্বের ভাষণ, জাতীয় পরিষদের কার্যবিবরণী, ১৯৬৬ ৬৭। 
আগছুল্লা' আবু সায়ীদে সম্পাদিত কর্ঠস্বর তরুণসমাজের বলিষ্ঠ মুখপন্জ। 
ষান্টর দশকে এর কালোপাহাডী ভূমিকার দিকে তাকিয়ে অনেকে একে 
যুববাক্ষ নাল্ম চিহ্কিত করেছেন । 

বৰীক্ুসািভ্যর ভবিষ্যত, আবহুল্প। আবু সাধীদ সম্পাদিত কঠম্বর। 
এ ৷ 

সংস্কণ্ত সংসদ্দর় মুখপন্ধ চিরকৃ্ট স্যায়ূন কবির সম্পার্দিত, ১৩৭৫। 
সাপ্রানহিক সিনেমা পক্ত চিত্্রাললীতে প্রকাশিত । 
দৈনিক বাংলার | পূর্ববাম দৈনিক পাকিস্তান ] সাস্কৃতিক মৃখপত্র 
যুদ্ধোন্তর বাংলানদশে ১৯৭২ সালে পুনঃ প্রকাশিত ভয। যে যাসের 
প্রথম সং্যাঃতই এই বিতর্কের স্থচন]। 
এঁ। ১৯৭২। 
এ । ১৯৭২ ] 

বিচিন্ত্া, ৬ মে, ১৯৭২ 

পূর্বদেশ, ২৫ টবশাখ, ১৩৭৯। 

ইত্তেফাক, ২০ আানণ ১৩০৩ 

দৈনিক বাংলা” ২৫ বৈশাখ, ১৩৭৯। 
১৯৯৩। 

বিঠিত্র'ঃ ২৭ আগস্ট, ১৯৭৩ । 

সাহিত্য ৪ সংস্কৃতি চিন্তা, আহমদ শরীফ, পৃ ২ ৭৫-৭৬। 
এ। পঃ৭৭। 
মতবাদীর বিচারে ব্ণীন্দ্রনাথথ আহমদ শরীফ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
চিন্ত', পঃ ৭৭। 

বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ £ আহমেদ ভ্যান, পু: ৯৩-৯৬। 
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রব জ্দনাথ বনাম সাধারণ মানুষ/৪ 

রবীন্দ্রনাথকে সাপ্ারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সাধারণ মানুষ 

চায় রবীন্দ্রনাথকে জানতে, বুঝতে ৷ রবীজ্জনাথ নিজেও সাধারণ মানুষেৰ 

কাছাকাছি পৌছতে চেয়েছেন, বিশেষতঃ তিনি শেষজীবনে অস্তব থেকে 

তাদেরই লোক হয়ে যাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন । তার শেষ 

জীবনের সুষ্টিতে সে ছাপ রয়েছে । কিস্তু তবু রবীন্দ্রনাথ আজও 'অধিকতর 

মানুষের" কাছে পৌছতে পারেশনি। কিন্তু কেন? বাধাটাই বা কোথায় , 

সত্যি কি অনন্তকাল ধবে ববীন্দ্রনাথ মুষ্টমেয় বুদ্ধিজীবীব ড্রয়িং কমের বনতি 

হযেই থাকবেন ? নাধারণ মানুষের কাছ্ছে যাওয়ার এই রাবীক্রিক বানাব 

চিত্তে এবং জীবন সংগ্রামী মান্ুষেব চোখে রবীক্জনাথের চেহারাটাই ব। কেমন, 

এবং সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়! »শ্ুব 

হবে না? এমনি ধরনেব একটি জটিল বিষয় নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা এবং 

তারই পাশাপাশি কতগুলো প্রস্তাবনা রেখে এই পায়ের বিষয়বস্ত্ নিনাণ 

করা হয়েছে 





প্রণব চট্টোপাধ্যায় 

সমাজ ও নাধারণ মানুষের জীবনে রবীন্দ্রনাথ 
এক 

এক এক জন মানুষের জন্মে চিরকালীন মানবপ্রবাহছের খণ থেকে যায়। 

সর্বদমযের মামুষেরই থাকে উত্তরাধিকার। এমনই এক মন্নুষ রবীন্দ্রনাথ 

পাখি কোন্ বিশাল বস্তর ধারা রবীন্দ্র প্রতিভা উপমিত করা সম্ভব আমাদের 

জান] নেই। শুধু বল! চলে “গগন নিলে তোমায় ধরিবে কেবা”। জীর্ণ পু্াতন 
ানিযয় সব কিছু দূরে সরিয়ে চির নতুনের সাধনা মহা রবীন্দ্রনাথের সাধনা । 
রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংল! ভাষ! ভাষীদের খণ মাতৃঞধণের মতোই অপরিশোধ্য। 

তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুব চেষ্টা করেও কূপণের হতো কম কথা বলা যায় 

না। বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-কষ্টির সব পরিপূর্ণ তা, সর্বাধুনিকতা, সর্ব 
ব্যাপ্তি ঘটেছে তো একা রবীক্ঞনাথেই | চিরদিনই উগ্র স্বাজ্া ত্যবোধের দাপট 

অন্বীকার করেছেন, নিন্দা করেছেন অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন বিশ্ব মানবের 

আন্তর্জাতিকতা। তাই সর্ব মানবীয় আসম্বাদনে সর্ব মানবের অন্থরেই তার 

অধিকারের আদন পাতা। নিজের সম্পর্কে কবি বলেছেন; “আমি এসেছি 

এই ধরনীর মহাতীর্থে-এখানে সর্বদেশ, সর্ধজাতি, সর্বকালের ইতিহাসের 

মহাকেন্ছে আছেন নরদেবতা-তীরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার 
আমার ভেদবৃদ্ধি ক্ষলন করবার ছুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি। এই 

উক্তি জীবনাবসানের মাত্র দশ বছর আগের। বাক্তির দত্ত অহংকার, ব্যক্তির 

ভেদবুদ্ধি, জাত-পাত, অন্ধ কৃসংস্কার, ধর্মের বন্ধ্যা গৌডামি ইত্যাকার স্থলিত 

মানুষের “ছোট আমি, কে সব সময়েই পিছনে সরিয়ে রেখে সম্মুখ পানে এগিয়ে 

চপার সাধনায় মানুষকে উজ্জীবিত করার দীক্ষা! দিরেছেন রবীন্দ্রণাথ। 

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রজীবনের ষাট বছরেরও বেশি অষ্টিকাল প্রবাহের মধ্যে 
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এই সার্বভৌম নরদেবতার জয়গানই উচ্চারিত ধ্বনিত-- প্রতিধ্বসিত হয়েছে 

সর্বক্ষণ । এই নরদেবতার পদতলেই শ্ধু মাথা নত করার কথা বলেছেন। 
মানুষের চেতনার “বড়আমির' অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন, তার উদ্বোধন 

করেছেন। ধর্মগুরু বা জননেতা না হয়েও সারা বিশ্বের হৃদয়ের যে চিরস্থায়ী 

প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন তা এই আতৃমি-মুদ্রহিষাচল মানবীয়তার 
কারণেই । কবিকে বলতে শুনি “আমি সত্যি বুঝতে পারিনে স্থখ দুঃ 
বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাদ। প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা প্রবল” এই 
বোঝা না! বোঝার" দোলাচলতার টানাপোডেন কবির জীবনে ম্পষ্টতই লক্ষণীয় 

হয়। বলাকা পর্ব থেকে সমগ্র বিশ্ব মানবের শ্রধু স্থখ-ছুখ বিরহ মিলনপর্ণ 

ভালবাসার টান নয় বৃহৎ মানব সংসাবের উপর ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর আক্রযণ- 

লাঞ্চনা-অপমান-শোষণ-শাপন-ত্রাসন কবিকে প্রবলতরভাবে বিশ্বসমাজের নব 

দেবতার সাথেই সংলগ্ন করে রয়েছে চিরদিন । 

সৌন্দর্ধের স্দুরাভিপাঁর থেকে কবির জীবন-সাধনা-তরী বাপক মৃঢ়-স্রান 
মৃক মুখের মানবধারার ঘাটে এসে ভিডেছে। আর জীবনের অন্টিমক্ষ-ের 

মাত্র তিনমাস আগে মৃত্যুদ্বারলগ্র মহাকবি উচ্চারণ করলেন£ বূপনারায়ণের 

কূলে জেগে উঠলাম / জানিলাম এ জগৎ স্বপ্র নয়, / রক্তের অক্ষরে দেখিলাম 

আপনার কূপ / চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় / 

সত্য যে কঠিন: কঠিনেরে ভালবাসিলাম / সে কখনো করে ন1 বঞ্চনা! । 

পৃথিবীর কূপের জগৎ, সৌনর্ষের জগৎ বেশ কিছুদিন থেকেই রক্তপ্লাবিত, 

কলঙ্কিত ও বারুদ ঝলসিত দেখেছেন বারবার । ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ প্রবালের 

উদ্ধত অন্যায়, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ এবং বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ 'এসবই 

কবি বেদনায়-যন্ত্রণায়, ক্রোধে-প্রেমে-অভিমানে উদ্বেগে অবলোকন করেছেন । 

ভয়ানক-কুদ্র-কঠোবু-কঠিন সত্যের মুখোমুখি না হয়ে গত্যন্তর থাকে নি। আনেক 

সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিতে হয়েছে কবিকে, যে দায়-দাক্সিত্ব সশ্রমে পালন 

না করলে মহৎ সৃষ্টির কলম-তুলি বেশিদিন ধরে রাখা ষার না। এই বোধ 

বোধিতে সঙ্গাগ থেকেছেন আজীবন। 

চিত্তরার এবার ফিরা ও মোরে”তে ছৃঃখ-ব্যথা ভরা কষ্টের সংসারে দারি্র্য শৃণ্যতা 

ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকারে অন্ন-প্রাণ ও আলোর প্রতিষ্ঠার জন্ে যে কবির আবাহুন, 

শেষ পর্বে জন্মদিনের একত্ান কবিতাতেও সেই ধুগাস্তকারী শ্রান্তিকারী কণির 
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পথচেয়েই থেকেছেন । এই কবি সন্ধিংসা এই পরিবর্তন মনস্কতাব ধারাবাহিকতা 

রবীন্দ্র মহাজীবনের গতিমুখ। উপনিষদের শাস্ত সমাহিত তপোবনাশ্রমের 

নিকপদ্রব গৃহকোণের জীবনদেবতাব্র অর্চনা কোথায় হারিয়ে গেল! অসীম 
এসে মানব সমাজ-সংসারের 'দীমানায় বাঁধা পড়লো । সমগ্র জীবনে এক 

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নিজেকে ভেঙে ভেঙে নতুন নতুন রবীন্দ্রনাথ হয়ে 
উঠেছেন বা গডে তুলেছেন। এমন ভাঙা-গডার মধ্যে উপনিষদের কবির 
জীবনদেবতা কবে বদলে গেছে, হাবিয়ে গেছে। 

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনার মূল কথা হল মানবিক শ্রেযবৌধের ভিত্তিতে 

ভারতের সংগে আধুনিক বিশ্ব, পাশ্চাতা সংস্কৃতির সংগে প্রাচ্যের সংযোগ 

সাধন । বিশ্বের খণ্ড খণ্ড ম্বরূপকে সমগ্রের দৃষ্টিতে তুলে ধরার লাধনা ও 

প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থষ্টি। বিশ্ব মানব দেবতার ভাল-মন্দ “মান অপয়ান* 

লাঞ্ছনা নিপীডনের বিবদ্ধে প্রতিবাদী মভাকবিকে আমর! প্রতিদিন উদ্ভাসিত 

€য়ে উঠতে দেখেছি । তার মানব্তাবাদ ছিল মানুষের বিজ্ঞান-চেতনা', বস্থা- 

বিশ্বাস ও আত্মিক শক্তিভিত্তিক পরমত-সহিষুর বিশ্্ট এক প্রতীন্তি। এই 
গতিশীল মানখতাবাদ তীকে সাবাজীবনকাল ধরে সাধারণ মানুষের কর্ধের 

মধ্যে, শ্রম শক্কির মূল্যবোধের মধ্যে নিমগ্ন বেখেছে। এই গতিবাদের মধ্যে 
সামাজিক-রাস্্ীক-আপ্যাত্মিক সকল বিষয়ের একটা সামগ্রিক সামঞ্তস্তাবোধ 

ছিল দীর্ঘদিন পর্ধন্থ। কিন্তু শেষ জীবনে একে এই সামঞ্জশ্তবোধের বীধণ 

নিতান্তই শিথিল হতে দেখা গেছে, গ্রন্থি ছূর্বল হয়ে পডেছে। শিক্ষাদীক্ষা 

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন সাধনার প্রতীক, “বড়ো ইংরেজের” থেকে বেনিয়া 

সাম্রাজ্য লোভী, পণ্ড শক্তি-দার্ভিক ছোট ইংরেজের, দাপট দেখে উদ্হিপ্ন 

ভয়েছেন। ধনবাদের অবক্ষয়ী পরিনাম দেখে শংকিত হয়েছেন। আধ্যাত্মিক 

আবেগের চেয়ে যুক্তিবাদ ক্রমশই রবীন্দ্র ভাবনায় স্পষ্ট হযে উঠতে দেখা 

গেছে। নিজের ব্যক্তি সত্তার খোলস ভেঙে বিশ্বের সংগে যুক্ত হবার মধ্যেই 
নিজের জীবনের দ্বার্থকতাবোধ করেছেন । রবীক্নাথের মধ্যে অলৌকিকের 

প্রতি আকর্ষণ, অতি প্রারতে বিশ্বাস, মানুষকে একারণে ঈশ্বরত্ে প্রতিষ্ঠা, 

সন্লাসীর বৈরাগ্য এবং বিপদের দিনে মানবিক শক্তির প্রতি আস্থাহীন হয়ে 

ঈশ্বরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা ইত্যাকার বিষয় কোর্িদিনই মাথা তুলতে পারেনি । 

তার পারিবারিক জীবনচর্যা, জীবনাদর্শ, ধর্মপ্রাণতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠাগত 
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অবস্থান, পরশ্রম নির্ভর জমিদাত্ধীর আয় ইত্যাদির সাথে সারাজীবনের 
রবীন্দ্রনাথের অমিল কম নযব। 

উনিশ শতকী নবজাগরণের গতিশীলতা মহাকবিকে এক কথায় কালজয়ী 

মহানায়কের প্রতিষ্ঠা দান করেছে। প্রাটীনের গর্ভে নতুনের আবির্তাবকে 
বারংবার সম্বধিত করে সমাজের সচলতায় গভীর বিশ্বাস রেখে মানের কর্ধ 

সাধনায় ব্যাপৃত থেকেছেন । কবির ভাষায়, “পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে 

সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম হবে। কারণ তুমিই কেবল একল! থামবে, 
আর কেউ থামবে না। জগত প্রবাহের সংগে সমগতিতে যদি না চঙতে পারো 

তত প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার ওপর এসে আঘাত করবে, একেবারে 

বিকীর্ণ বিপর্ধস্ত হবে কিংবা অল্লপেঅল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালমোতের তলদেশে 

অন্তহিত হয়ে যাবে। হয় আবশ্রাম চুলা এবং জীবন চর্চা করো, নয় বিশ্রাম 

করো, বিলুগ্ধ হও, পৃথিবীর এইরকম নিক্পম” এই চির চলিষুর মানব গতিধারার 

জয়গান সমগ্র রবীন্দ্রজীবন স্ষ্টিভাবনার মধ্যে বিধৃত হয়ে থেকেছে। 

দুই 
মহাকবির স্্টি সাধনীর পধায়ক্রমিক এবং কালানুক্রুমিক বিচাব্র করলে তান 

জীবন ধারার লক্ষ্য যে গণমানসের মুক্িতেই নিদিষ্ট হয়েছিল তা নিয়ে ছিধা 
সংশয়ের অবকাশ থাকে না । আধসভ্যতার প্রাচীনতঁমি ভারতবধের সব মানুষের 

শিক্ষা! স্বাস্থ্য «এ সামোর দ্বপ্র, যুগধুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানবমুক্তির বাস্তবধপ 

প্রত্যক্ষ করার স্বপ্র সাধ লালন করেছেন। শৃঙ্খথলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্ন 

দেখেছিলেন যে মহারবীন্দ্রনাথ তিনিই আঙ্গকের ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর শ্রেণী 

বিসম সমাজ বদলাকাঙ্গী ৪ শৃঙ্খঙগ মোচনাকাহ্ধী সংগ্রামে আপাদমস্তক নিমগ্ন 

মাসষের রক্তের আত্মীয় । ববীন্দরঙ্জগীবন, রবীন্দুসষ্ি, রবীক্জজীবনদর্শন তার 

সমগ্র ভীবনের বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সংগে যুক্ত করেই আমাদের ভাবতে 

হবে। আর ভাদ্তই স্পঈট হবে যে অগণিত সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানোর 

তাগিদ, নিরক্ষর ও দরিদ্র শ্বদেশবাসীর হৃদয়ে সদয় যোগকরার ব্যাকুলতাই 

ঠাকে সারাজীবন একটা উপযুক্ত শিল্প মাধ্যমের সন্ধানে নিযুক্ত রাখতে 
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পেরেছিল। ভারতবর্ষের জাতীর এঁতিহা ও উত্তরকালের শ্রেষ্ট সম্পর্ক ও 

উপাদান সমূহকে আত্মস্থ করে সেসবকে নবলব্ধ আস্তর্জাতিক তথ৷ বিশ্বজনীন 
সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা! উৎকৃষ্ট অংশের সাথে একান্তভাবে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন 

বলেই নিজের অন্তনিহিত শ্রেণী অবস্থানের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে নিরবধিকাল 

এক অস্তর্মনা সংগ্রাম চালাতে পেরেছেন। কখনও দারুণ উদ্দীপ্ত হয়েছেন, 

কধনও ক্রিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু কখনই নিরপেক্ষতার ভানকে প্রশ্রপ্ন দেননি। 

এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীর এঁতিহ্থ ও সংস্কৃতির চিরকালীন পুরোধ! 

প্রাণ-পুকুষ | 

প্রথম বিশ্বধুদ্দের সময় থেকেই কবি সাম্রাজালোভী যুদ্ধ ও তাপ পরিণতি 

দেখে অন্তর্গহীনতা ছেডে অনেকাংশে বহিজগত্মূখী পরিক্রমনে সামিল 
হচ্ছিলেন। তারপর থেকে দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের হভ্যাকাণ্ড এবং 

হিজলী হেলে রাজবন্দী হন্টার মতো নারকীয় ঘটনা দেখে ইংরেজ 

সাম্রাজ্যবাদের শাসনের বীভৎস চেহারায় কবি আতাঙ্কত হয়েছেন। আবিসিনিয়া 

স্পেন-জাপান-জান্ান ইত্যাদি দেশে দেশে হিটলার-মুসোলিনী-ফাঙ্কোদের- 

ফ্যাসিবাদী বর্বরতা মহাকবির কবিজননুলভ নিরপেক্ষতা অতি দ্রুত দূরে সবে 

ধায়। অপরপক্ষে সমগ্র বিশ্বের শোধিত-বঞ্চিত-অপমানিত-মানবতার প্রতি 

কবির পক্ষপাত স্পষ্ট থেকে ম্পষ্টতর হয়েছে। তখন দেশের মধ্যে সাম্যবাদী 

ধলের অস্কুরোদশাম হয়ছে এবং সাম্যবাদী মতাদর্শের কাজকর্ম ইতোমধ্যেই শুরু 

হয়েছে। দেশের মধাকার গান্ধীভীর অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামে বেশ কিছুদিন 

থেকে ভাটার টান আবার নানা যত নান! পথের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে 

তখন জোয়ারের কল্লাল। অহিংসা আন্দোলনের পা থেকে ক্রমশ মাটি সবে 

যেতে দেখা গেছে । অহিংস আর ক্ষমা যখন ভীরুতা আর হীশ দুর্বলতার 

নামান্তর হয়ে ওঠ তখন আপোষহীন কবি কঠোর হয়ে এঠার সাধনায় রত 

হওয়ার পরামর্শ ই বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন কবি। 

১৯৩* সালে টিপ্লব পরবর্তী মোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে 

বছো এতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখে উপলান্ধ করেছেন যে ণা দেখলে তার 

আজীবন তীথ পাণাক্রমা অসমাপ্ত থাকতো । যা দেখেছেন তাতে বিম্মষে 

অভিভূত হয়েছেন যা অন্ত কোন দেশের মতোই নয় একেবারে মূলে যার প্রভেদ 
ঝয়েছে। যা 'দখে নিক্ষেবর দেশেক শ্রণীবিজক্ সমাজের মাতষদ্র কথা মনে 

৩৯৫ 



হয়েছে যার! চিরকালই মানুষের সভ্যতার অধ্যাত অজ্ঞাত থেকে যায়, সংখ্যায় 
তারাই অনেক অনেক বেশি | “সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে, কম শিখে বাঁকি 

সকলের পরিচর্যা করে, সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রয, সকলের চেদ্বে 

বেশি তাদের অসম্মান**.তারা সভ্যতার পিলসথজ। মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া 

দাড়িয়ে থাকে--উপরের সবাই আলো! পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে 
পড়ে'। পৃথিবীর আর কোন মানবতাবাদী-সাহিত্যিক শিল্পী-অষ্টা শোধিত 

“বঞ্চিত মানবতার চর্ম দুঃখ দুর্দশার এমন বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ দিতে পেরেছেন 

বলে আমাদের জানা নেই। মাস্ধষের ওপর মানুষের অত্যাগর দমন পীডন 

অপমান লাঞ্ছনার যেকোন দিন অবসান ঘটতে পারে এবং সমগ্র ছুনিয়ার 

লকল প্রত্যন্তেই যে একদিন এই শোষণ ব্যবস্থার অবসান মানুষ ঘটাবেই, এই 
আমোঘ প্রক্রিয়ার মধ্যেই ষে মানুষ প্রতিদিন পরিবতিত হায়ই চলেছে এই 
বিশ্বাস রাশিষ্থ ভ্রঘণেত্র আগে পর্বস্ত কবির ছিল নাঁ। ধনগরিমার ইতরতার 

সম্পূর্ণ অবসানের পরে জনগণসাধারণের বিপুল অবারিত আত্মমর্ধাদা কবিকে 

এক সম্পূর্ণ নতৃন সমাজ্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উদ্দীপিত করেছিল। তাবৎকালের 

সংস্কারে, দূর থেকে ব্রপনিবেশিক ভারতবর্ষে বসবাস করে কবির যে উপলব্ধি 
হওয়! অসম্ভব ছিল রাশিয়ার নির্ধনের শক্তি সাধন! দেখে অকম্পিত কণ্ঠে কবি 

ধলচ্তে চেয়েছেন £ আমরা তো জগতের নিরুন্ন নিঃসহায়দের দলের ৷ যদি কেউ 

বলে দুর্বলের শক্তিকে উদ্্বোধিত করবার জন্তেই তারা পণ করেছে তা হলে 

অমরা কোন্ মুখে বলব যে তোমাদের ছায্বা মাভাতে নেই” সে সময়ে পরাধীন 

দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি, সমাজ ভাবনা, পারিবারিক সীমাবদ্ধতার হাজাবে। 

পিছুটান ও সংস্ক'র কাটিয়ে শ্রমজীবী মানুষে” কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করে এমন পক্ষপাতী বক্তবা প্রকাশের পরমউদার মানসিকতা রবীন্দ্রসমকালে 

খুববেশী আমাদের দৃরটিগোচর ভয়নি। সম্প্রদায়, বহুজাতিকতা এবং ধর্মের 

ভেদবুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন । যারা রবীন্দ্রনাথকে আধ্যাত্মিক 
তপোবনাশ্রম ভারতের উপনিষদের কবির বাইরে অন্য পরিচয় ধ্খতে চান না 

বা ভাবীকালের মানুষের সামনে এমন এক ভান্রতীয় খধি কৰি রবীন্দ্রনাথের 

প্রতিষ্ঠাদানে অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক প্রতিবেদন স্যন্টি ফরেন তাদের 
বারবার “অচলায়তন' এবং “রক্তকরবীর” মর্মবাণী অন্ুধাবনের পরামর্শই দিতে 

হ্মু। আচার অন্যান নির্ভর ধর্ম যে সমাজেতিহাসের মান্থুষের শোষণের কতবড 

৩৪৩ 



হাতিয়ার বুক্তকরবীর গৌঁসাই ঠাকুর আর সর্দারতন্ত্রের অস্তুভ আতাতের যধো 

তার নগ্ন ্বন্ধপ উদঘাটিত হয়েছে। 

রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে কবির ভাবায় £ “এবিপ্রব যাচুষের সবচেয়ে নিষ্ুর 

এ প্রবল বিপুর বিরুদ্ধে বিপ্রব--এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের 

বিধান। নব্য বাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একট! বড মৃত্যুশেল 

তোলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা আপনিই জাগে 

যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।' সত্তৰোর্ধ বয়সে জীবনে খ্যাতি আব 

সুতির শিখরে পৌছেও কবির এই বিপ্লবকে অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান বলে মেনে নেওয়া তার অনিবাধ যাঁনবতাবোধ ও অনিবার্ধ অমোঘ এক 

'্গাঁগামী বিশ্বের মানবেতিহাসেয় পূর্ব লিখন স্থচিত করলো । আমাদের 

অস্তিত্বের জগৎ থেকে অনেক দূরের মহাকাশে একটা নক্ষত্র বিলীন হয়ে গেলেও 

আমাদের দৈনন্দিন সংসারের তেখন হানি হয়না । কিন্তু পৃবের দিকে তাকিয়ে 
ঘাসের ষে প্রতিটি মাথা রোক্ত হেসে ওঠে সেখানে প্রকৃতির অসীম হৃদয়ের সকল 

যত্ব ও কৌশল যুক্ত না থাকলে তে চলে না। এই তীব্রতা আর গভীরতা 
দিক থেকে বিবেচনা করলে ববীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা 

মুরিষেয় কয়েকজনের সারির প্রথম দিকেই বসানে! সমীচীন । বুবীন্দ্র কবির 
ষৃগ-দেশ পরিবেশ-পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার বিচারে তো নিশ্চয়ই মনে হবে 

যে তদহ্ছপাতে তার স্ষ্টির আন্তবিকত' তীত্রত! ও গভীরতা সত্যিই অন্তহীন । 

সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ আমাদের দেণীম্ব জীবনে যে স্থব্রিত! যে পক্গুতা এনে 
দিয়েছিল, সচল সমাজের সাবলীল সঞ্চরণে ষে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধতা হ্যাট করেছিল 

একা বববীন্দ্রনাথের অবিসংবদী স্যঙি আর বিশ্ব মানচিত্রের সকল প্রত্যন্তের 

কল রকমেন্র ইতিবাচক ধাব্রান্নাত ও মালি্তমুক্ত সর্বচারী মানবীয় দৃউিভংগী 
সকল পিছুটানের বাধ কেটে মুক্ত জলধারায় প্লাবিত করল আমাদের দেশ-কাল- 
সথাজ আর সংস্কতির গতিমুখ । 

ঢুতিন 
আজ এমন সমযু এসেছে, যখন আমাদের সংস্কারমুক্ত মন নিযে বিচার করে 

দেখা দরকার যে কবির উত্তরাধিকারের মহা সম্পদ নিষ্বে আমরা কতটুকু 
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এগোতে পারি, আমাদের বর্তমানেও কঠিন-কঠোর-শোষণ কবলিত শ্রেণীসমাজে 

শ্রেণী খন্ব কতখানি ধারালো করতে পারি । সমাজ পুনবিস্তাসের আকাত্খিত 

ফল কতটুকু বা আমরা পেতে পারি অন্যায় ও শোষণের নিগ্ড বদ্ধমূল 

অচলাঁয়ত” ভিড়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা আস্তরিকভাবে উপলব্ধি করে দ্বর্থ- 

হীনভাবে বারবার প্রকাশ করেছেন নিঃসন্দেহে | বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে 

কব পারিপান্থিক পটপরিব্তনের অপরিহার্য তায় নিতান্ত নিঃশহ্ক ছিজ্নে। তথাপি 

তিনি স্টার নিজের ভূমিকার সীমাবদ্ধত' উপলব্ধি করে যোগ্য নেতৃত্বের আহবানে 

সচকিত করে তুলতে চেয়েছেন তেমন এক কবিকে, তেমন এক শ্রষ্টাকে, ধিনি কমে 

এ কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করে মাটির মানুষের একাস্ত কাছাকাছি থাকবেন । 

কি ভাবে সমাজ ও শাসনকাঠামো গডলে সব মান্থষের কল্যাণ স্থির নিশ্চি 

€ দীর্ঘস্থায়ী হবে তা নিয়ে বিধি ও বিছিতের উদ্ভব । কিন্ধু এক মহাপ্রস্ল 

ঘানবিক বোধ ববান্দ্-হ্্রি-চিন্তা উৎসে অক্ষপ্ন ছিল 'তাইই সবাচয়ে ক্ড কথা। 

এক সদ' স-ুয় প্রভাক্ষ মানবিক ও সামাজিক কল্যাঁণভাবনাব উত্তরাধিক'র 

ামর' সভ করেছি । তাত এই চিস্তাশক্তি আমাদের ভাউনের আবশ্যকতা 

বুঝিয়েছে, স্ধক্গনীন কল্যাণ আত্তির অপরিহার্ধতার সমূলে আভূমি নাড়া 

দিয়েছে । কল্যাণ প্রতিষ্টার কবি-ভাবন" স্থান-কাল-পাত্র-পবিবেশ অনুযায়ী 

টিকলে! কিন। তা খুব বড় কথা নয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠার তাগিদে তিনি যে উত্তব- 

কালের মানুষকে সংগ্রামে উদ্যোগী হবার জন্তে উদ্বদ্ধ করতে পেরেছেন তাইই 

“তা অনেক বড সত্য। তাঁর আসমৃদ্র-হিমাচল মানবীয়তা দিয়েই আমাদের 

স্থবির পায়ে গতির সঞ্চার করেছেন, স্তব্ধ হাতে অচলয়াতনকে আঘাত করার 

ধৌগ্যত. এনে দিয়েছেন। তীর যানবিক কল্যাণ ধারণা আমাদের চোখ 

খুলে দিরেছে-_আমাদের অবচেতনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে-_এ সবই তো! 

ঠাঁর কাছে আমাদের খণ, অপন্রিশোধনীয় খণ। 

নির্মোহ মুক্ত বুদ্ধির শিক্ষা আমাদের আর এক খণ। কোথাও বছমৃজকতায় 

পথ রোধ কৰে সামনে দ্রাডাননি । তার বিশাল ছায়া আমাদের মধ্যে প্রশান্তি 

দিয়েছে, আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্প করেনি। নিনের ধ্যান ধারণায় একভাবে 

নিজেকে কখনও বন্দী রাখেননি এমন নির্মোহ বদ্ধমূলকতামুক্ত কলাণ বুদি 

আমাদের সম্ুথের যাজাঁয় সবচেয়ে বদ পাথের। আত্মাভিমান সংশোধনের 

সবচেয়ে বড শিক্ষা-ষে শিক্ষা) আমাদের নির্ভুল পা ফেলবান্ধ যোগ্য করে তুলবে। 
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পরিণত বুদ্ধ বয়সে মান্থষ যখন অনেকখানি “আমি, বোধের দ্বারা পরিচালি 

তন, শিজের জীব*নর ইতিবৃত্ত মানুষের সামনে বড় কারে তুলতে প্রবৃত্ত ভন, 

নিজের কর্ণকাগ্ডকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার কাজে নিজেকে কম-বেশী হগ্ন 

সাধেন এমন বয়সে আমরা এক মহ] কমী মান্ষকে পেলাম যিনি তার তাবৎ 

কালের অসম্পূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, নানা পিছুটান জনিত অক্ষমতার কথা বাব 
বার যন্ত্রী! কাতর হৃদয়ে আমাদের সামনে অকপটে পকাশ করেহেন। নাল' 

কারণে নিজের সাধ আর সাধোর মধ্যকার ফারাকৃ সম্পর্কে সট্তৈন থেকেছেন । 

শথচ সমগ্র রবান্্র হ্ষ্টি কর্ষের সহশ্রভাগের 'এক ভাগও করতে না পার 

মান্মুষকেও আত্মঙ্সাঘা বোধে আক্ফালন করতে আমর! দেখছি স্বদেশে ৭ 

বিদেশে | বিদ্যার এমন বিনয় ষা যাঙ্গষকে সম্দ্ধ তর করবে তা তো আমবা 

এই মহাকবির কাছেই শিখেছি । 

সাধন ছেঁড়ার মন্্ব তার মতো আর কে তেমন ভাবে চান ? অজ্ঞানতা, 

ক্ষুদ্রতা, জগন্দল পাথরের মতো! মৌলবাদিতার শিকড উপডানোর শিক্ষা তীর 

চেয়ে ভালো আর কে দিতে পারেন | আমাদের জীবনে শুধু তাত্বিক এঁতিহ্য 
মাত নন বরং আমাদের চিরদিনের জীবনযাপনের সাথে সর্বাংশে বিজডি 

রবীন্দ্রনাথ সমূলে তার স্থবিপুল অস্তিত্ব নিয়ে পুরোপুরি সজীব হয়ে আছেন । 

রবীন্দ্র এতিহোর অবিনাশী নির্যাস ফক্তধারার যতো আমাদের রক্তের শিরা 

'টপশিরায় বয়ে চলবে। ব্যাপ্তি আর বিস্তারের এমন মহীরুহ কীতি শিল্প- 

সাহিত্য-সংস্কৃতি ইতিহাসে নিতান্তই অতুলন। 
ববীন্দ্র্জীবনে প্রত্যক্ষ কর! ছু'ছুটে! বিশ্ব যুদ্ধের কুৎসিত বীভঙ্দ এবং 

ফ্যাসিবাদী দানবীয়তার পরেও চিরকালের জন্ত যুদ্ধ আর ফ্যাসিই আম্ফালন 

খ্যাপারট। দুনিয়া] থেকে লুপ্ততো হয়ইনি বরং প্রতিদিনই সাআজ্য লোভী, ক্ষমতা 
যদমন্ত তাপু্ আগ্রাসী যুদ্ধের দাপটে আমরা ক্রি হয়ে আছি। অশুভ ঘাতক 
শক্তি মানব সভ্যতা ধংস করার আন্দোলনে মেতে আছে। হিংসার উন্মত্ত 

দামামা বেজে চলেছে আমাদের বসতিতে, আমাদের প্রিয় পৃথিবীর চারদিকে । 

অন্ধ তীব্র বর্ণবিছেয়ী শক্তির আক্রমণে দক্ষিণ আফ্রিকার বেগামিন মোঁলাইজের 

মতো! কবির ফাপির মৃত্যু আমরা এখনও রদ করতে পারি না। জাত-পাত- 
বর্ণ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদ বুদ্ধির কারণে পৃথিবীর মানচিত্রের নানা প্রত্যন্তে 

প্রতিধিন লাঞ্চিত অপমানিত হচ্ছেন মান্ুয। পৃথিবীর বাতাস-শস্তক্ষেত- 
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জলাশয়ে বিত্ষে বারুদের বিষ যেশাচ্ছে এক্দস কৃচক্রী যান্থুষ। এ, সবের 

পাশাপাশি শ্রেণী বোধ এবং শ্রেণী বোধ হট শ্রেণী ঘ্বণ! এ শ্রেণী ঘন প্রতোক 

দিনই অধিক থেকে অধিকতরভাবে ধারালে! হয়ে উঠছে । বুহ্ত্তর মানবসমাঞ্গ- 

সভ্যতার শক্র একদল ক্ষুদ্র যানব গোঠিকে ব্যাপক থানব প্রবাহের শক্রু বলে 

চিহ্নিত করে পৃথকীকরণের কাজ সারা ছুনিষায় অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে । 

পর্তমান সময়ের শোষণ শাসন ভ্রাসন হট বঞ্চনা-লাঞ্চনা-অবযাননার জগদ্দল্লটাক 

ছুহাতের সবল শক্তিতে সরিয়ে একটা শতুন সমাজব্যবস্থা৷ প্রতিষ্ঠার নিতা 
নৈমিত্তিক সংগ্রায়ে সামিল আছেন সমগ্র ছুনিয়ার লক্ষ কোটি সাধারণ নায় 

গোল্্রহীন মান্ষ। কিছুতেই তীর্দের পা টলেনি কোনদিন। আর একক্ষন 
বিশ্ব বিবেকবান মান্থষয বোমা বোলার ভাষাতে বলতে হয় পৃথিবী থেকে যু 

ব্যাপারটাকে চিরদিনের মতো! লুপ্ত করার প্রয়োজনে বিশ্ববাসীকে আর এক 
অমোঘ শ্রেণীধুদ্ধে অংশ নিতেই হবে, এব “কান অন্যথা নেই। ছুনিয়ার সর্বরই 

তারই জন্যে যান্ষ নিজেদের যোগ্য থেকে ধোগ্যতর ভাবে প্রস্তত করে চলেছেন। 

এমন সাধিক মানবিক মৃল্যবোধের প্রস্তুতির সর্বক্ষেত্রেই আমাদের সাথ রয়েছেন 

রবীজ্জনাথ। 

তৃমি নির্ভর অভিজাত জযিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও এঁতিহা সক কারণেই 
ক্ষয়িষু) সামন্ত এঁতিহা সম্পর্ক কবি নিতান্তই নির্মোহ ছিলেন। পিতামহ 
সবারকানাথ ঠাকুরের শিল্ে পুঁজি বিনিয়োগ জনিত সময়াহুগ আধুনিকতা এবং 

পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া উনিশ শতকী নবজাগরণ লব্ধ যানব 

ধর্ম যানবিক যৃল্যবোধ এবং ইউরোপের শিল্প বিপ্লব স্থষ্ট বিজ্ঞান ভাবন! সব 

মিলিয়ে কবির মধ্যে যৃক্তিবাদের বীজ উপ্ত করতে সমর্থ হয়েছিল । যানু ফলে 
সম্পূর্ণ একজন গণতান্ত্রিক যানবিক মৃল্যবোধে উজ্জল ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমবা 

সাকে পেলাম। তাই ভার মানবিকতা কখনই জীবন প্রবাহ বিচ্ছিন্ন অর্থহীন 
নয়। নানা পথে নান! দলে যুগ যুগান্তর হতে মানব সংসার প্রবাহের নিত্য 

প্রয়োজনে যারা বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, নতুন নতুন হ্থষ্টিরপণ্য নিয়ে 
নতুন নতৃন ঘাটে পেশীতোল। হাতে দা টেনে চলে, শতশত সাআাজ্যের ভগ্রশেষ 

পরে যে মানবশ্রেণী কাঁজ করে চলেছে তাদের জয়পতাকা আকাশে অনেক 
উচূতে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ । যে পতাকাকে মাটিতে নামিয়ে দেবার ক্ষমতা 
ফোন শক্তিরই নেই সেই মহাশকিধর যানবশ্রেণী যা অমারাজির দুর্গ তোরণ 



ধুলিতলে যিশিষ্বে দিয়ে নবজীবনের আশ্বাস নিয়ে আসছে সেই মানব অস্ক্য- 

দয়ের নান্দী উচ্চারণ করে মৃত্যুশয্যায় শুয়েও কবি ফ্যাসিষ্ট হিটলারের বিরুদ্ধে 
সোভিয়েট বাহিনীর ক্ুনিশ্চিত জয় ঘোষণা করে ভবিষ্যতবাণী করেছেন যে 
পারবে ওরাই পারবে । এই বিশ্বাসের উত্তথাধিকার আমাদের! আমাদের 

অজ্তা-অভিজ্ঞ তা-ভীরুতা-মাত্মুপরায়ণতা, অন্তঃসারশৃন্ত দাস্তিকতা মুড অহংবোধ 
থেকে মুক্ত হবার প্রক্রিয়ায় মগ্ন হবার উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি। সেই শিক্ষার 
উত্তরাধিকার আমরা প্রজন্ম পরম্পরায় বহন করেই চলবো । 
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অরিন্দম চট্টোপাধ্যাষ় 

রবীন্দ্রনাথের চোখে সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী 

রবীন্দ্র গবেষক, বরবীজ্রভত্ত বা ববীন্দ্র সাহিত্যর যেকোনো সাধারণ পাঠকই 

জানেন সাধারণ মাঁচধ বপতে আমরা থা বুঝি, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিশ্পী 
ও চিস্তানাযফক কোনে" “দনই তাদের চিন্তা, চেতনা, ছুংখ-যন্্না আবেগ বা 

সংগ্রাষের যথাথ প্র।তনিধ ছিলেন না। তিনি নিজেও এই সত্যটুক কখনো 

গোপন করেন ন। তথাপি এই মহৎ মাহুষটিধ সািতা পা জীবন চর্ষা 

আলোচনায় বাঁববাব এই প্রশর্জটি অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । এতণঙ মাপেব একজন 

শিল্পী, সুদীর্ঘকাল ধনে চন্ব' করতে করতে যিনি তার বিশাল সাহিত্য সম্তারে 

বিশ্বমংসাঁরের অসম্খ্য 'াশ্চর্, প্মনীয়, মায়াময়, ব্দ্নাত জটিল ম'নুষ ও মুহৃত 

হ্থটি করেছেন, সমকাঁলে দেশ ও বিশ্বের ঘাবতীয় ক্ষুদ্র ও বুহৎ ঘটনায়, আপন 

প্রতিক্রুয়া ব্যক্ত করেছেন প্রায় মর্ধকাঁশ ক্ষেত্রেই সৎ ও নির্মোহ অবস্থান 

থেকে, সবলমষই চে করেছেন স্বার্থপ্রনোদিত না হতে যগ্নই বুঝতে পেগেছেন 

নিজেকে শুধরে নিতে তিনমাত্র দ্বিধা করেননি । সেই আকাশছৌয়! পুরুষ এই 
বিশাল দেশ ব' বিশ্বের সংখ্যাতীত সাধারণ শ্রমজীবী মাহ্ষের সংগ্রাম, জীবন 

ও চিন্তার প্রাতনি'্ব হোন বানা হোন, তাদের সম্পর্কে তার ভাবনা, দৃষ্টি- 

ভঙ্গী কি ছিল, তা জীনতে চাওয়া কৌতুহল স্বাভাবিক । 
প্রশ্নটা সরাসরি করণে এক দীড়ায়-রবীজ্রনাথ সামগ্রিক ভাবে সাধারণ 

যান্ুযের পক্ষে ছিলেন না বিপক্ষে? নমাঙ্গ যে শ্রেণী বিভক্ত তা তার অঙ্জানা 

ছিল না, যদি এই বিভক্ত পমাজে তিনি নিপীড়িত শ্রেণীর পক্ষের মানুষ হন 

তাহলে তা কি তার সহজ ও স্বাভাবিক চরিত্র ছিল” না আরোপিত? মানুষের 

ছুঃখ মন্্রনার নিপ্াওপ যে বৈজ্ঞা।নক পথ ও বীক্ষণ আজ প্রশ্নাতীত ও বিশ্বব্াপা 

স্থপ্রতিষ্ঠিত সে সম্পকে তা মত কি? তিশি নিজে এ ব্যাপারে কোনো মত 

দিয়েছেন কিনা? মাহৃষের জীবনের যাবতীয় ছুংখ যন্ত্রনা, নিজেদের মধ্যে 

নিরন্তর ভেদাভেদ, হানাহানিগ জন্ধ কাকে বা কাদের তিনি দায়ী করেছেন ? 
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যার দীয়ী তার্দেরাবরুদ্ধে তীর অবস্থান কি ছিল? এই রকম নানা জটিল ও 

গ্ররুতর প্রশ্ন এই 'উপলক্ষে ওঠা একান্তই স্বাভাবিক। সমগ্র রখীন্্র ন'হিতা 

বিশ্লেষণ করে এই সব প্রশ্নের নিষ্পপ্তকর! এক বধিশাশ গবেষন। ও অপরিসীম 
অধ্যবসায়ের কাজ । এই প্রবন্ধে স্ুতরাকারে শ্1 কয়েকটি বিষয়েব প্রতি আমব 

পাঠকের দৃষ্টি আকধন করাপ প্রয়াস পাবো । 

রবীন্দ্রজীবণ এ সাহিত্যের নানা বিম্মনকব ৫ধশিষ্টের বিভিন্ন দিকগুণল 

নিয়ে বিগত প্রা এক শতাব্দী ধরে সাব। পথিবী জুডে যত আলোচনা, 
সমালোচনা ও গ্রন্থ রচনা হয়েছে তাপ কে।নো তপন সম্ভবত নেই। উনবিংশ 

€ও বিংশ শতাব্দী ছুই অর্ধ জুড়ে বিশাল হিমালয়ের মতে] তিনি বিশ্বে বিরাজ 

করছেন। জীবন ব্যাপী অখণ্ড কর্মনাধনাগ সম্ভবত ভারতবর্ষে আর কোনো 

একজন মানুষ একই সঙ্গে আপন শ্বদেশকে এত মহীয়ান আর নিজেকে এত 

গৌরবান্বিত 'করতে পাঁপেননে। তাব সাহিত্য সাধনাব বিভিম্ন তাৎপর্য ও 

গুণাবলীর দ্রিকে সচেতন নজর রেখে একটি 7৭ শঈটতাঁর কথা প্রথমেই উল্লেখ 

করা দপণকাব । ববীঞ্জসাহিত্য ও রবীব্রচেতনাব এই মহৎ ঠবশিষ্ট্য হল তার 

নিরস্তর বিবতণ। 

এ তার মানস লক্ষণেরও বিশশষ্ট বৈশিষ্ট্য। চিন্ত। শু তার প্রকাশের ক্ষেত্রে 

সাহিত্যকাঁৰ ববীন্দ্রণাথ নিরস্তর বিবতিত হয়েছেন, নিজেকে বপান্তরিত 

করেছেন। তীর য'নপ গঠনের স্থগভীব ব্যাপ্তি ও প্রসার এর আভ্যন্তরীন 

কারণ, সমকাল"ন বিশ্ব পরিবেশ, পর্রস্থিততি ও তার প্রভাব হল তার বহিরঙ্গের 

কারণ | পবীন্দ্রনাথের বঙ হয়ে ওঠার কাপ ও এড ব্ববীন্দ্রনাথের কর্ষ সাধনার 

কাল, অর্থাৎ বিকৎশযা'ন ও বিকশিত ববীন্রনাথের স্যকালীর্ন বিশ্বের বাস্তব 

শরেস্থিতিটি মানব ইতিহাসের বহু ষুগাস্তকারধী ও মহৎ ঘটনায় ভরপুর । 

উনবিংশ শতকে? শুরুতে আতস্তীতিক ক্ষেত্রে সর্বহাঁর1 শ্রেণীর সংগঠিত হয়ে 

এটার পাঁথমিৰ মুগ । এখমাত কযেক দশ? আগে সমাজ বিকাশ্বে ধারাষ 

সবচেয়ে 'আগুগান এই শ্রেণীটিন অন । অষ্টাদশ থেকে বিশ এই প্রা তিন 

শতাব্দী ধনবাঁদী সগ্াতাব সহুতি এব" বিকীশ। চবম বিকাশ ও পতনেব কাল। 

ববীন্দ্রনাথ এই পর্যাঘগুলিণ বিস্মিত, হতবাক ও শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদী এব" 

সচেতন অন্ধাবনকারী ও দর্শক। তীর সময়েই নিষ্ঠুর যুদ্ধের ববরতা, দুনিয়ার 

প্রথম মহত্তম প্রকৃত মানব মুক্তি, ফ্যাসীবাদের উন্মাদ দাঁপাদাপি। প্রেম, 
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উর্দারতা, জীবন এবং হিংসা, নৃশংসতা ও ধ্বংস তানি পাশাপাশি প্রত্যক্ষ 
করেছেন। লক্ষা করেছেন ধনবাদী সভ্যতার উত্থান, অঙ্গীকার, সংকট,-হ্খলন 

ও পতনের আ'নবার্ধতা। ধনবাদী ও সমাজতাস্ত্রিক--পরস্পর বিরোধী ছুই 

বিকল্প নীতি ও কর্মস্থচীর তুলনামূলক বপা়ন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার 
আজন্ম পালিত উপ-নধণ্দক বিশ্বান ও শিক্ষা বারবাব আহত ও পক্তাক্ত 

হয়েছে সমকালীন ঘটনাবশীব কঠিন আধাতে। যার প্রতি তিনি প্রথমাবধি 

বিশ্বাস স্থাপন করেছিশেন, শেষ প্স্ত তাতে স্থিতধী থাকতে পারেননি, কিপ্ত 

অন্তহীন “বিশ্বাস রেখেছিলেন মানুষের প্রতি । জীবনের সাঁগাছে, এসে ফ্াপীবাদ 

ও যুদ্ধের "ভষাবহ মাণবত বিখোধী পরিবেশের মধ্যে দীডিয়ে বঞ্চিত মানব- 

শিশুব মতে", প্ক্তি নন্নাপীর মতো! তিনি উচ্চারণ করেছেন ₹ “জীবনের প্রথম 

আরস্ে সমস্ত মণ থেকে বিহ্বান করেছিলুয রংরোপের অন্তনের সম্পদ এই 
সভ্যতার দানকে। আব আজ ম্সামার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাম একেবারে 

দেউর্লয়া হয়ে গেল ।' কন্ত তখনো অমিত শক্তিতে যাকে 'পারত্রানকতার' 

আমননে বনিয়েছেন সে হল মানুষ-_বিচ্ছিন্নতীকামী ধনবাদী সমাজ তিল তিস 

করে বিষ পান করানোন মতো যাকে আমাদেপ অশ্রদ্ধ। করতে শিখিয়েছে, 

বিপরীতমুখী যে কথাকে সে আমাদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছে গভীর 
উপলদ্ধিতে তাকে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের শেখানোর জন্যই, ভু'শিয়ার 

করার জন্যই £শক্ষাপ্তক স্বান্দ্রনাথ অস্তিমউচ্চারণটি করেছেন £ আজ আশা 

করে আছি পরিত্াণকতার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র লাপ্চত 

কুটীরের যধ্যে--*..+মগুবযহেত অস্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চদম পে 
বিশ্বাস করাকে আমি অপরখ্ধ যনে করি। 

এ তার চগরম পর্রিণতি মননের বিশ্বাসের প্রত্ত্বিন। স্বাভা্বকভাবেই 

এখানে পৌছতে তীকে ভেঙে আদতে হয়েছে ছন্তর পথ । ৩* বছরের যৃবক 
রবীন্দ্রনাথ মানলা, শোনার তদদী ৪ অন্তা্ বহু রচনার পর বলেছেন £ 

'এবার “রাও মোবে পষে যান সাসাবের তীরে হে করনে, পজগমনী -." 

আবও ৫০ পছল পন পর্িকমার পর ভাগই বয়ঙ্গ অভিজতার উদ্চাণণ : 

'যে আছে গাটি” কাছাকাছি সে কবিধ খাণী লাগি কান পেতে আছি? 

মধ্যযৌবনে ভিন ক্রাত্য্রনের দিকে তাকাতে চেয়েছেন । আবেগকে 
বাদ দিলে আমাদের বুঝতে অন্থবিধে হবার কথা নয় যে এইপর্যারে সে ইচ্ছ। 

| 



শুধু তীর সহানুভূতি ও রূচিশীলতার পরিচায়ক। সাঁবিক £অভিজ্ঞতা! তজ 
করে নিজে বড় হওয়া এক, কিন্ত সেই অভিজ্ঞতাপ্রস্থত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে 
প্রয়োজনীয় পরিব্রতন সাধনের কাজে সমস্ত ঝুকি নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত 

করা অন্গ কথা । বণীন্দ্রনাথের এই পরিবঙন ধনাত্মক সন্দেহ নেই, তীর 

তাবন।র এই গতি পায়ে পায়ে বছদূর পথ অতিক্রম করেছে এবং শেষ জীবনে 
তিনি এই নিদ্ধিধ স্বীকারোক্তি করেছেন। গায়ে মাটি লাগাতে তিনি 

পারেনান। এই মীমাবদ্ধতার সহজ স্বীকৃতিতেই তিন মহৎ শিল্পী। সত্যকে 

চিনেছেন তিনি অভিজ্ঞতার পরতে পরতে, সেই িষ্টুর সত্য কঠিন আঘাত 
করেছে তাকে বারে বাবে । এই সততা থেকেই নির্গত হতে পরে এমন প্রাজ্ঞ 

উচ্চারণ, তি অনংকোচে বলতে পারেন--গ্রিয় হয়ে ওঠা নয়, এখন আমার 

পত্যকে মেনে নেবার এবং তাকে ঘোষনা করার কাপ। 

রখীন্দ্রচিন্তার এই পরিবর্তনশীলতা পরিমীনগতভাঁবে গভীর ও ব্যাপক 

এবং নান' পর্যাধে তীর এই নিজেকে বারবান হাউিযে যাঁওয়। এত বিম্মঘকর, 

যেএমন কি এই দর্ঘ পথ পরিক্রমার নতুন গুনগত ধর্ষেব জন্নাভঃসও তার 

চিন্তা ও সাহিত্যে হঠাৎ কোথাও কোথাও আশ্চর্য ভাখে উপ্ক দয়ে গেছে। 

উপন্নষ্দিং প্রভাখ ও ভাববাদী পরিমণ্ডলে আজন্মপাশত রবীন্দ্রনাথের 

পবিশী পত মণ দাশানক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তি ভূমিতে প্রা ৩য়েও বহু সময়ে 

এমন কু উীক্ত কবেছে যাঁর সঙ্গে, নব যুগের টবজ্ঞানিক পীক্ষনের আশ্চর্য মিল। 

সমাজতাত্তিক ও এঁতিহাসিক পরবীন্দ্রনাথ যেখানে পৌছতে পরেনি, শিল্পী 
ও রূপত্রষ্টা গবীন্্রণাথ সেখানে কখনো পৌছতে চান শি, সব্দেনশীল মচেতন 

ষ্টা সেই রপীন্দ্রণীথই অভিজ্ঞতার ভূমিতে দীডিনে আজন্মশাপিত সংস্কার 
ও বিশ্বাসকে দ্বিধাহীনভাবে ত্যাগ করতে শংকিত হন নি। 

রবীন্দ্র সা'হত্যের ভাগার এত বিশাল ও বহুমুখী যে তাঁর বিস্তার গভীবত ও 

ব্পকতা সম সুটা মনে রেখে একটি বিশেষ প্রণঙ্গে মতামত গঠন করা একটি 

প্রায় অসম্ভব কাল । কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ “চঠিপত্র ও 

'আব্বও নানা ধরণেপ +বচিত্র রচন1 সবেতেই তার অনখদা প্রকাশ। জীবন 

রসিক সাইত্যিক সব ধারাঁতেই উজ্জ্বল, ভগীথের মতো তি'ন গঙ্গ' প্রবাহের 
অগ্রদূত। চি্শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ, আবৃত্বিকার ও অভিনেতা হিসাবে তিনি 
অনন্য বপমধ | আবাব সংগঠক, চিন্তাবিদ বা বাগ্মী ববীন্দ্রণাথের অবস্থাণও 
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আকাঁশ ছৌয়া। এসবের দীর্ঘ তাপিকায় আমরা যাঁব না। দু'তিনটি প্রনঙ্গ 

এনে আমর] দেখাতে চাইবো-তীর বিপুল স্থত্িতে সমকালের মাহুষ কিভাবে 

এসেছে, ববীন্দ্রভাবনীয় বা গল্প-উপন্ান-নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বা পাত্রপাত্রীর 

পাশাপাশি সেই ব্রাত্জনের! কিভাবে কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে, তাদের 

বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্মধারা কেমন এবং সর্বোপরি এই মান্থষের প্রতি তাদের 
ষ্টার দৃষ্টিভন্গীটি কি। 

এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা বাহুল্য হবে যে ম্বভাব ধর্ম অনুযায়ী এক্ষে তেও 
অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চরিত্র অঙ্কনের সময়ে ব| বিশ্বের শ্রমজীবী সাধারণ 

মান্ষ সম্পর্কে তার বক্তব্য প্রবন্ধ বা বক্ততার আকারে বাখার সময়েও 

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-অন্ুযায়ী অর্থাৎ গতিশীল ও ক্রমবিবন্তিত। এই বিবর্তনের 

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করলে আমর] তার স্থনিশ্চিত ও এক ইতিবাচক 

পরিনতি দেখতে পাবো । বলে নেয়া ভালো, প্রাতিষ্ঠানিক রবীন্রচর্চা, পুজে। 

বা গবেষনার ধারায় এই আলোচনা অবশ্য তেমন গুরুত্ব পায়নি। সাধারণ 

মানুষের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনন ও ভাবনা, বক্তব্য ঝ| দৃষ্টিভঙ্গীটি কি, 

যতটুকু পরিমানে ত আমরা অনুধাবন ও প্রয়োঞ্জনে তাকে ব্যবহার করতে 

পারবো ততটুকুই যে সমাজের হিত সাধন কর] যাবে--'এই সহজ সতাটুবু 

কখনো সম্ভবত তাদের মনেও হয়নি । এই 'মাঙ্গষকে' তীদের ভয় কিনা জানি 

না, কিন্ধ এইটুকু জানি যে সহন্দ সত্যকে মেনে নেয়া জীবনের অগ্রগতির 

সহায়ক | অগ্রগতিকে কেউ থামিয়ে রাখতে চাইলে অবশ্ত তার পক্ষে সেই 
সত্য স্বীকার করে নেয়! প্রায় আত্মঘাতের সমান । রখীক্দ সাহিত) ভাবনাব- 
সমস্ত বিশ্ষত্রকে মণে রেখে আপাতত আমর। এইটুকু বলতে চাই থে 

সাধারণ মান্ষের চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে বা তাদের সম্পর্কে নিজের মনোভাব 

ব্যক্ত করতে গিয়ে গতিময় রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস, বিজ্ঞাণ ও তার নিজেরও 

স্বভাবধর্ম অন্যাধী যেখান থেকে ঘাত্রা স্তর করেছিলেন, সেই থানেই থেমে 

থাকেন নি। 

একটা খুব দরকারী কথা বোধ হয় আগেই বণ। উচিত ছিপ। আমাদে 

বর্তমান কেন্দ্রবিন্দু গল তিন অক্ষরের থুবই নিরীহ একটি সাধারণ শব্দ - 

'মাচুষ? অর্থাং জনসাধারণ। বিজ্ঞনের একেবারে গোড়ার কথা গণ এই 

বিশ্বগং, প্রাণ, ক্ষুদ্র ব| বৃহৎ সমন্স খন্ব নিরন্তর পরিবর্তনশীল, এমপ কি ধাখণ। 
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অবস্থা বা গুণাবলীও। প্রধানতঃ আভ্যন্তরীন ছন্দের কারণে এবং কিছুটা 
পারিপাশ্িক প্রভাবে বস্ত বা অবস্তর এই গতিময়ত। ৷ এই পরিবর্তন পরিমান 
ও গুণ-ছুয়েই । এমনকি মানষের মনৌজগৎ কিংবা দয়া মায়া প্রেম স্তবণী বা 

ভালবাসাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। শব অর্থ বা ভাষার ক্ষেত্রেও 

নিয়মটা আলাদা নয়। আমরা সাধারণ মাহুষেদা হয়তো সব সময় লক্ষ করি 

না, কিন্ত শব্ধ চর্চার বিশেষজ্ঞরা জানেন নিয়মিত ব্যবহত হতে হতে কিছু 

শব্ধ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পালটে ফে ছে ক্রমাগত। বড হতে হতে 

নিজেকে ছাড়িয়ে অথবা ক্ষয় হতে হতে “নজেকে হাবিয়ে ফেলছে এবং কোনো 

আশ্চর্য যাছুতে নয়, বিজ্ঞানের অনিবার্ধ নিয়মেই এক সমযে তার গুনগত ধর্ম- 

ও যাচ্ছে পালটে । শা নতুন নতুন ব্যঞ্জনা পাচ্ছে, হয়ে উঠছে আরও 
শক্তিমান । 

ষোডশ শতকেণ মাঝামাঝি ইউরোপে সবেমাত্র উ“কিঝু'কি দিচ্ছে পুঁজিবাদী 
দত্যতাব উষালোক, সেই সময়ে সর্বধালের নাট্য লগতেব চিরন্তন ব্যক্তিত্ 

উইলিয়ম শেক্পিযারেপ আবিভণব (১৫৬৪)। সেই যুগ পৃথবী ব্যাপী সামন্ত- 
তত্ত্বের আধিপত্যের যুগ। তীর নাটকেব বিপুল এশ্বর্ষের মধ্যে আমরা সাধারণ 
মানুষের যে চেহাব। দেখেছি, শ্রেণী চেতন দৃষ্টিকোন থেকে তাকে বিচার করলে 
সেই মানুষ সেখানে নাট্য ব্যক্তি হিনাবে প্রাধান্য পাষন। শেকৃশপিয়ারের 

নাটাটবভবে সআাট, গাজকুমাণ বাজকুমারী, ধর্ময'জণ, পর্ণক বা আমলার 

সাড়ম্বর আনাগোনা । সাধাবণ মাহ্ষ শেক্শপিযাবের মঞ্চে ঢুকেছে ভীরু পায়ে, 

দপবেধে, যা ইচ্ছে বলেছে- নিক্ছাস্ত হযেছে । নাটকে মে কোনে! দায়িত্ব 

নেয়নি । কারণ মমাজেও মে অপাংক্েেয়। সে সংখ্যায় ধতৃ, কিন্ত সংঘবদ্ধ 

নয়, তাই পৌক্ষহীন, বীর্ষহীন ও তাচ্ছিল্যের। তার বহু নটকের চরিত্র 

লিপিতে একটি চরিবেখ নাম 0£০৬এ। আলাদা ভাবে কোনে ব্যক্তির নাম 

তাতে নেই। 

সবাই মিলেই ওপা এক দায়িত্হীন, অধিকারহীন ব্রাত্য চারত্র এবং তাঁর 

নাম জনতা । অবশ্বই এই জনতার প্রতি নাট্যকারের মনোভাব করুণা ও 

সমব্দেনা মিশ্রিত। তাদের শক্তিহীনতাকে শেক শর্পয়াব বস্বগততাবেই 
এঁকেছেন। এ হল পেছিয়ে পড়া অজ্ঞ পামজ্জ দমাজেব মান্য । এ মাল 
নিছেকে চেনে না। জমিদাবতন্ব বাক্তিত্বেব কোনো বিকাশ ঘটায় না, তাকে 
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সে যথাষধ মর্যাদা দেয় ন!। ব্যক্তিরই যেখানে কোনে! মর্ধাদা নেই, স্বতাবতই, 

ব্যক্তির ইচ্ছ। অনিচ্ছা, অনুভূতি বা স্বপ্ন কল্পনার কোনো সম্মানই দেই সমাজে 

থাকতে পারে না। অন্তহীন ছুঃখ বেদন।, লাঞ্ছনা আর অবমাননার মধ্ো 

দাড়িয়ে এই মাহুষ শুধু আপন ভাগ্যকে ধিক্কার জানাতে শেখে । তবু অনেকের 
হয়ে কেউ কেউ জনসাধারণের এই ছুঃখ বেদন। অপমানে বিচলিত হরে কখনে। 

কখনো ছুঃসাহদী কিন্ত অপরিকল্পিত ও ব্বতংন্ফুর্ত গ্রতিবাদেব কথা উচ্চাবণ কবে 

ফেলে £ “,21000৩5 1521015995 0096 811965 85, 0155 ০৮16০ ০01 901 

0015519, 15 218 11055101015 €0 198161001951125 00611 20011021006 

০৪৫ 90961981506 159, 291) (0 01910. 161 05 16050 001৭ 1. 

০0: [911065, 616 ৯০ ৮০০০০)9 19155 5 001 016 80৫৭ 10107, এ 

90680 12085 170 1)07126]2 107 17919805 206 হা! (11756 107 16%07766 

(০০1101605 088৩ 1/40% 1, 9০620 1 2 7২০06. 4 90০০). শেক স- 

পিয়ারের হ্ষ্ট অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে কৃষক বিপ্রবী জ্যাক্ কেড খ্রীস্টোফার, লাই, 

ফুল চবিত্রগুলি, হামলেটের কবর খোঁড! শ্রমিক বা পেবিরিসের জেলেদেও 

টরিত্রগুলিকে তীসক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ কবলে আমব! দেখবে। প্রাতিষ্ঠ।নিক 

সমালোচকর! যাই বলুন, এগুলি বস্তনিষ্ঠ বলেই বিপ্লবী নয়, কিন্তু নাট্যকাবে 

অপরিসীম মমতা ও স্বপ্ন এই চরিত্রগুলিতে শিল্পোত্তীর্ণভাবে মাখানো | 

সামস্ত সমাজ ব্যক্তির বিকাশে কোনে। পবিকল্পিত উদ্যোগ নেয় না, কারণ 

তার সমাজ অর্থনীতিক কাঠামোই তাকে তা নিতে দেয় না। ব্যক্তিকে 

মর্যাদা দানের এই তাৎপর্য পূর্ণ এঁতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে ইউবোপেব শিষ্প 

বিপ্লবের পর অর্থাৎ শেক নপিষারের সময কালের অন্তত ১৫০ বহধেখ ব্যবধ।নে। 

মোটামুটিভাবে সব দেশে সব কাণেই কাব্যে বা সাহত্যে সাধারণ 
মানুষ যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তার প্রথম নাম আমর! দিতে পাবি জনতা । 

“জনতা মানে এক জায়গায় ভিড কর। অনেক মানুষ । কিন্তু এই শবের কোনে। 
জোর নেই, নিজন্ব মত নেই, মতাদর্শ তো নেই-ই। এ হল প্রক্তিহীন 1০ 
বা ০:০দ৫। এরা চরিত্রগত ভাবে £019% খাঁ (09০91 এব এরা ল'গঠিত হতে 

শেখেনি। পৃথিবীর প্রায় লব দেশের সাহিতোই এই জনতাগ পরিচয় মোটা- 
মুটি একই । সভ্যতার থে নিদিষ্ট স্তরে সাহিত্যের যাএ। গুক, তখন থেকে 
সামস্ত সমাজ পর্ধস্ত নাটক, কাব্যে বা সাহিত্যের যে সাধাবণ মানুষ তা পরিচয় 
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মোটামুটি একই । কোথাও কোথাও এক আধট। উজ্জল বাতিক্রম আমাদের 
বন্তব্কেই আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে । 

এই জনতা ক্রমে পরিণত হয়েছে সাধারণ মানুষে । “জনতা” "মার 'সাধারণ 

মানুষ কথা ছুটে! আঁপাত অর্থে সমর্থক হলেও আমরা এর মধ্যে একট! গভীব 

পার্থক্য নিদ্দেশ করতে চাই। সাধারণ মানুষ হুল সেই-_পাংবিধানিক- 

ভাবে রা্রীয় ক্ষেত্রে যার অখ্থিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত। আনষ্ঠানিকভাবে তার 

সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও মতামতকে রাষ্ট মেনে নেয় । আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি 

নিশ্চয়ই প্রত অর্থে পরিপূর্ণ অধিকার লাভ নয়, কিন্তু তবু আগেকার অবস্থার 
তুলনাস্ত এ হল এক বিরাট গুণগত অগ্রগতি । এবং এই কারণেই শিল্প বিপ্লবের 

যুগে সাধারণ মানষের কোনো কোনে। ব্যাপারে মতামত গড়েও উঠেছে । রাষ্ট 

কাঠামোর গণতন্থ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর এক নিবিড সম্পর্ক রয়েছে । গণতাস্বিক 

দেশের মাহষ নিজেকে বাকি হিসাবে চেনে, অহুভব করে এবং দেশ, সমাজ ও 
নিজের প্রতি "অধিকার, কঙবা ও দায়িত্ব সম্পকে ক্রমে সচেতন হয় । সে জোট 

বীধে এব" প্রতিবাদ করে। উপবি কাঠামোর ক্ষেত্রেও এই পরিবঙওনের ছাপ 

পড়েছে লব দেশেই | সাহিত্য শিল্পে এই নবযুগের মাধ এসেছে নতুন 
চেহারায় । সে তখন আর দায়িত্ব ও অধিকারহীন 'জনত।' নয় নিজস্ব অর্থকে 

ছাঁড়িয়ে জনত] এখন দায়িতবাণ ব্যক্তিতে রূপাস্তরিত। 

বিশ্বের সামাজিক রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ তুচ্ছ” জনতার এই সাধারণ মানুষে 
রুপান্তর | অন্য তনেকেপ মতো] রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন কোটি থেকে লক্ষা করেছিলেন । 

কাঁলান্তরেধ বিভিন্ন লেখায়, চিঠি পত্রে আর অসংখ্য ভাঁধনে তিনি এই নবজাগত 

কমদা়িত্ববাণ ৬ অধিকাকপ্রাপূ মানুষের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। 

তীর কাজে, গণ্নে, উপন্যাসে ব। নাটকে সে মানুষ রবীক্দ্িক চে তার অধি- 

কারের কথা ঘোষনা কবেছে, প্রতিখাদ করেছে, নানা স্থরেব গানে মাতিয়ে 

দিয়েছে পাবিপাশ্বিক আর মানুষের মুনি কামানা করেছে, বা বলা ভাল 

অজণ্ন করতে চেয়েছে আন্ুরশভির জাগরণে | এঁতিহাসিক কারণেই এই 

সাধারণ মাহষ ইউনোপে যে প্রাণশক্তিতে জেগে উঠেছিল, ভারতবর্ষে তা 

হয়নি । পশ্চিমেগ নবজাগরণের সঙ্গে তৃপনায় এদেশে নব্জাগরণ প্রায় স্িমিত। 

কিন্ত অনেক আকাশে যদি উজ্জল আলোঁকরশ্মি জালিয়ে দেয়া যায় কোথাণ, 

তার রোশনাই ছড়িয়ে পড়েই দেশ দেশাস্তব পোবধে। এ হণ সত্য শু নতুনত্বের 
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জোর, নতুন প্রাণশক্তির জোয়ার । বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথের লেখায়-- 
বস্তুত উনবিংশ শতকের শেষ থেকে € এবার ফিরাও মোরে / ১৮৯১) সমস্ত 

পরিণত পর্ব জুডে সাহিত্য স্ষ্টির শেষ দিন পর্বস্ত তাই দাধারণ মানুষের 
অনেকট। ইঙ্ছিতগয, ও এমনকি গুরুত্বপূর্ণ আনাগোনা । রবীন্দ্রনাটক, গল্প, 

উপন্তা বা কাব্যে এই মানুষ কখনোই ধথার্থ অর্থে স'গঠিত শক্তি নয়। তাদের 
স্বপ্ন ছন্দ ৪ আবেগ কোনোদিন বৈজ্ঞানিক বীক্ষণেব হাত ধরে নি। সেমুক্তির 
কথা শুনযষেছে, গাণ গেষেছে, স্বপ্ন দেখেছে_ কিন্তু দিকদর্শনের মতো। নিভূ'ল 
পথ দেখাতে পারেনি । পথ দেখাতে পাবেননি এই সাধারণ মানুষেব স্রষ্টা 

ববীন্দ্রনাথণ। 

জীবনে শেষ পর্বে রচিত “কান” কবিতাটি এই প্রপঙ্গে আর একবাব 

ম্মবণ করা যা+। ১১ জানুযারি ১৯৪১ তাবিখে 'জন্মদ্িন' কাব্যগ্র্থের 

অন্বর্গত এই কবিত'টি বচিত হযে'ছল। মৃত্যুপথযাী মনীষী তাঁব লাখা 

লীবনেব শস্য” পর্মালোচন। কবে এ কবিতা কঠিন আগ্ম-সমীক্ষা কঙ্ছছেশ। 
শির সাহিত্যের মার্শ, লক্ষ্য ও শবপ সম্বন্ধে বহক।ণ ধবে তিনি যা! বশে 

আসছিলেন ত। থেকে তিনি যেন শনেকটাই সরে এপেশ। সমাজ অর্থণীতিক 

কাঠামে মানের শ্বাধীনত। ও মুকি সম্পকে র্বীঙ্জনাথেব চিন্তার ভিত থে 

টলছিল তা আগেই আঁমবা লক্ষা কখেছি। কঠিন বাস্যবেবে দির্মম সতা তা৭ 
চিন্তাকে করেছে ,জনমুখী, নিজেকে চিনেছেন নতুন ভাবে এব সাহিত্যাদ শত 

পালটেছে। “্কতাণ" বচনাৰ আগে প্রা ১ বছণ ধবে খবীশ্ন|থে' 

সাহিত]াদশের সমাশোচণা হচ্ছিশ শান। ভাবে । তিনি নিজের মতো করেই 

মে সবে জববও দিচ্ছিশেন। প্রবাঙ অধ্যাপক বাধাকমল মুখোপাধ্যাধ, 

বিপিন পাপ আব কঙলোলেখ শেখককুল এই সমালোচনার ব্/াপাবে অগ্রনী 

ভমিকা 'নযেছলেন। প্রবাঁপী সবুজপধ্। বঙ্গদর্শন বা কল্লোণপে এই ধবণেব 

প্রতিটি পেখাব উত্তবে পরধীন্দনাথ শ্বভাবপিদ্ধ ভঙ্গিমাষ ণান। উদাহরণ উপমাষ 

এইটুদ বোঝবাণ চেঞ্। কবেছিলেশ' জনগণের জাবন যাত্রাপ বীস্তব চিএ অঙ্ক" 

অথবা লোকঠিত বা লোকশিক্ষা কোনো বিশ্ষে দাধ সঁহিভোব নেই। 
'লোৌক যদি সাঠিহা হইতে শিক্গা পাইতে চেষ্টা করে তৰে পাইতেও পারে 

কিঞ্ক সাহিতা শোককে শিক্ষ দেবার জণ্ঠ কোনো চিন্তাই করে ণা। কোনো 

দেশেই সহিত ইস্কুণ মাঙ্ীবিখ ভাব লয় নাই ।' একই সমযষে ইতিহান কি 
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সুম্পষ্টভ1বেই রবীন্দ্রচিস্তার দ্িধা-দ্বন্বের ও বিশ্বাসের জমি পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
দিচ্ছে। 

বরাবর যা তিনি বিশ্বাম করে এসেছেন, সাহিত্য শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে 

রবীন্দ্রনাথ তখনে। বাস্তবতার চেয়ে মেই রসতত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশী। 

ইতিহাসের গতি বুঝেছেন, সমকালীন পৃথিবীতে নতুন শক্তির আশ্চর্য 
জাগরণ দেখে শিহরিত হচ্ছেন--তবু এই ছগান্তদর্শী কবি তখনো সাহিত্য বিচারে 

নিজেকে ছাড়িয়ে থেতে পাপেশ নি। তীর সাতিত্য-বলতত্বের মুখ্য ভিত্তি 

ছিল উপনিধদিক আনন্দতত্--আনন্দাদ্ধেব খঙ্ধিম্মানি ভূতানি জায়স্তে, 

'আঁনন্দেন জাতা'ন জীবস্তি'.১। এবই সঙ্গে যুক্ু হয়েছিল ইউবোপেব রোমান্টিক 

সাহিত্যের নান্দনিক পৃষ্টী। সাঁহত্য বিচাবে যিনি ১৯৪১ এ-ও এই বিশ্বাসে 

থাকতে চাইছেন বাস্তবে ব। সাহিত্যন্থষ্টিতে কিন্তু বড আগে থেকেই তিএ 

নতুন পথেব সক্ষাণী । মাইধেব লাঞ্ছনা ও দুঃখ তাৰ নিজের আর্নাদে পরিণত 

হয়েছিল : ...€খে ওঠ তুই আণ্জ। / আগুন পেগেছে কোথা ? কাব শঙ্খ 

উঠিয়াছে ণাগ/ লাগতে জগ জনে। কোথ| হতে ধ্বনিছে এন্দনে / শন 
ওল |..*: 

নাগবিব, দেশপ্রেমিক, মাশব প্রেমিক পবীক্ঞণাথ কঠিন দায়িত +ক!ধে নিতে 
চেয়েছেন, গাসুদীক্ষাব কঠিন সকলে বলেছেন ১ "***এইসব মৃঢ মান্,যূক মুখে/ 
দিতে হবে তাঁষ, এইনব শান্থ শুষ্ক ভগ্ন বুকে / ধ্বনিয়। তুলিতে হবে আশা 

ডাকিয়া বলিতে হবে- /মুইে তুলিয়া শিব' একত্র দীডাও দেখি সবে) 

ববীন্দ্রনাথেব ম[ণপ ঘন্দ এ পাঁধ অর্থশতান্দী পবে তাকে দিযে উচ্চাণ 

করিয়েছে ২ স্ছত্যেব কোনো দাঁধ নেই । আ্বদীর্ঘ 9 বা ৫০ বছণ ধবে তীব 

শ্ববিরোধী দন্দমুখব মমযখ্খণ'ন অসথ্য চিত্র গউষে আছে শানে কাঁবভাষ। 

এবং ইতিহাস যেহেও পেছনেশ "কে হাটে না, তাই শেষ পর্যন্ত যে বখীন্দ্র- 

নাথকে পাই মহামানবেশ নবসাতকেণ আগমনী গানেও বাউল 'হমাঝে তিনি বড 

কাছেখ, বড আপশাখ | 

পবীন্দ্রন।খেব বখেকটি গগ, কবিতা আব পাঁটকেব কথা এখানে উল্লেখ করা? 

প্রয়োজন। “দুই 'বঘা জমি' কবিতাটিখ উপেন, বা ডাব ছবি কযেকটি কবিতা 

বখা সতারই মণে পড়বে । ১৮৯৫ সাঁলে লেখা প্রথম কবিতাটিতে শুধু ছন্ন মূল 
অত্য।চা বত গাব কষকে মমাস্তক শীবন বেদনার কথাই সব নয, জাতে 
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শোষক জমির্দাবের প্রতি তীব্র ক্লেষে তিনি বিন্রপ করেছেন : “তুমি মহারাজ 
সাধু হলে আজ আমি আজ চোব বটে। “শাস্তির ছিদাঁম চন্দরা ও ছুঃখীর 
দারিদ্রলাঞ্ছিত জীবন, সমস্য পূরণের আছিমদ্দি কিবা ছডার ছবির গোষ্ট, সামক্চ 

কিবা নাম গোত্রহীন সেই যুবক বস্তার জলে যে হয়ে গেছে সর্বস্বান্ত--এইসব 
চরিত্র স্থষ্টি কর? ববীন্দ্রনাথের ওপাঁড়ার প্রাঙ্গনের ধারে পৌছনোর আস্তরিক 

প্রয়াম। এই জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তী'ব সামাহ্টই-_-এ ক্ষেত্রে তিনি হায়াবেগ 

ও বুদ্ধির আশ্রয্বই নিয়েন্ছিলেন বেশী । 

ববীন্দরনাট্য ধাবা বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের আদ্লাচ্য শ্রমজীবী সাধারণ 

মাহ্ষের ক্রমবিবর্ন ও পদচারনা অনেক স্পষ্ট । প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 

রবীন্দ্র নাটকে গুনগতভাবে কোন নতুন বৈশিষ্ট্য আবোপিত হয়েছে কিন।, 

তা নিষে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু পরিমানগত ভাবে দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম 

উদ্দীপনার ক্ষেত্রে তাঁবা উলেখযোগ্য ভাবে বিবতিত হযেছে। 

“রাজা ও রানী'ব (১৮৮৯ ) অসংগঠিত জনতা বলেছে £ 'ভিক্ষে করে কিছু 

হবে না, আমর লুট করবো ।, এই জনতার “ক্ষাভে বানী স্থমিত্রাকে খ্যানুণ 

হতে দেখিয়েছেন ববান্দ্রনাথ । পবিনীলিত গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ন।গধিক 

ও মানব টার রবীন্দনাথই সমবেদনা ও ককণায় আপ্ন,ত হয়েছেন । চিত্রা 
কবিতায় এগ মনই মৃঢ স্নান, যৃক মুখে ভাষা দিতে চেযেছিল। 'প্রাষশ্চিন্ত গ 

(১৯০৯) মন্ত্রী রাজাক্ষে সাবধান কবেছেন এই বলে £ রাঁজকার্ধে ছোটদেবও 

অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ । অসহ্থ হলেই ছোটর! জোট বাধে, জোট 

বাধলেই ছোটরা বছ হযে ওঠে ।' নবযুগেন ইউবোপে এই ছোটদেধ গোট 

বাধতে দেখেছেন রুধীক্রনাথ, কালাম্ববের পাতাপ্র পাতাধ তার উদল্েখ 

করেছেন। তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন কখতে তার তখনও অনেক দ্বেবী। 
আর আজকের মানুষ জানেন শুরু জোট বাধলেই ছোটরা বড হ্য় না--শন্গ্যাণ 

হতে হলে এঁক্যবদ্ধ তো হতেই হবে, কিন্তু তাতেই হবে না, আগ কিছু চই 
আরও গকত্পৃ-কিছু -বীন্দ্রনা জানতেন সেই অতিবিক্ত জিন্নিসেব নাম 

চেতনা । 'ব।এ।প্র (১৯১৭) নাধারণ মাগযের চুড়ান্ত খোষণ। হণ & 'আমণা 
মরতে পান্রি।' “অচণাক্তনে (১৯১২) এই মানষের কপ আরও পরিণত, 

সে বুকালের ঘুম ভেঙ্গে জাগছে : কঠিন লোহা কঠিন খুমে ছিপ অচেতন! 
ও তার খুম ভাঙ্গাইনুবে 1 



১“ 'অচলাধতন” ণচনার &পমযে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোপনের যুল ধারার 

*সঙ্গে শ্রমিকদের সগ্রাম সবেমাত্র যুক্ত হয়েছে। এই প্রথম মধ্যাবত্ত দর দষ্টি- 

সম্পন্ন বুদ্ধজীবীগ কাছে শ্রমজীবী মানুষেরা একটি স্থনিদিষ্ট পাজনৈতিব চেহারা 

1নযে হাঁজব হতে শুক করে । নিজেকে সে ধীরে ধীরে কিন্তু স্বণিশ্িত ভাবে 

প্রতিষ্ঠিত বে স্বাধীনত। আন্দোলনে অন্ততম প্রধান অত্শাদার হিসাঁবে। 

বৃদ্ধিজীবী- সহাগ্ভৃতির তুচ্ছ অন্তু ৩ পাঁনটে গিষে প্রাতিষ্ঠিত হতে থাকে 

“বিবেচনাঁবোধ, অচলাযতনের গণ্তীবদ্ধ, অন্ধকার, কৃপমতুক হিন্দু সমাজকে 

বাইকে থেকে আঘাত কবে ভাঙ্গতে চেয়েছেন রবীন্দ্রণাথ। এ সমাজের 

বানের জানণা সুর্ধালে কে ভযে কখনো খোল। হয় না। এক বছর আগেব 

লেখ। ভাবতবর্ষে ইতিহাসে ধার” শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এই নাটকেব বক্তব্য 

এবীজ্্নাথ আগেই প্রকাশ করেছেন । আমাদের চিরদিনের নেই মুক্তিপ্রিয় 

ভারতবর্ষ বৃকালের জডত্বেধ নানা বৌঝাকে মাথায লইঘা একই জায়গায় 

শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পিয়া থাকবে ইহ! কখনোই তাহার প্রকৃতিগত 

নহে। এই অন্বকাবাঁর প্রাট*ব ভাঙ্কার নাটক অচলাযফতন। এ নাটকের 

অচলাবতন নামক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের ছাত পঞ্চক বতমান ব্যবস্থায় বিক্ষু্ধ। 

সে বাইরেব ডাক শোনে অন্যকে শোনায় ন' এবং কেমন কবে বেরোতে হবে 

পব্বিতনেব পথে তাও সে জানে না। শ্রমজীবী শোনপাংশু”। থাকে বাইরে, 

তারা শ্রমজীবী শ্রমিক অথব' কৃষক । পঞ্চক তাদের সঙ্গে যেতে চাষ, কিন্তু 

পাবে না-লে অন্রসপণ করতে চায়, দাদা ঠাকুরকে । দাদা ঠাকুব শোনপা 

অর্থাৎ শ্রযজীবীদেপ নেতা, কিন্ত তিনি নিজে শ্রমজীবী নন। শেষ পর্যস্ত বাইরে 

থেকে আক্রমণ চালিয়ে অচলায়তনের দীর্ঘকাপের প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলা 

হয। 

'পক্ত করথী? প্রকাশিত হবেছিল ১৯২৬ সালে । পুঁজিবাদের সংকটগ্রস্ত ও 
ক্রুগ চেহারাটিকে এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন উদ্দার মানবতাবাদী দৃষ্টিতে 

সে তা” অথ৯নতিক ও ধাজ নৈতিক চেহারা নিযে করিব চোখে ধবা দেষনি। 

কিন্তু স্পষ্ট ভাবে এখানে তিনি সভ্যতাগ শক্ত হিসাবে পশ্্চমী সভাতা 
অথাৎ পুজিবাদকে চিহিত কখেন। বৃত্ত কববী এই শঞ্খ বিরুদ্ধে বিদ্বোহের 
নাটক। শোধিত শ্রমিকবা এ ণাঁটকে পুজিবাদী ব্যবস্থা9 1বরুদ্ধে বিদ্রোহ 

কবে, কিন্ত সে বিদ্রোহ বিখতিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বা অনুমারী। বিশু, 
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কিশোর, গোকুল, ফাগুলাল, চত্তী এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমজীবী যানুষ বা 

তাদ্দের সহযোগী । রক্তকরবীর অধ্যাপক চারত্রটিকে মনে রেখে আমর] 
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ২টি বাক্য উদ্ধত করতে চাই £ "মানুষের যে সব 

বৃত্বিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিন্ময়ের চোখে দেখেছে, 

বুজোয়। শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে । চিকিৎসাঁবিদর, আইনজ্ঞ, পুরো- 

হিত, কবি বা বৈজ্ঞানিক সকলকেই এখা পরিণত করেছে তাদের মঙ্গুবীভোগী 

শ্রমজীবীরূপে । বিদ্যা, বিজ্ঞান ও বোধ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, যে মাছুব জ্ঞানী 

সে অসহায়ের মতো অবমাশিত দাসে পরিণত হচ্ছে এই সমাজে-_বখান্দবনাথের 

পক্তকরবীর হতভাগ্য অধ্যাপক তার জীবন্ত ছবি। 

নন্দিনী বা রঞ্জন কেউই বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতানাধ নয়, অগাধ মমতায়, 

শিল্পীর তুলিতে রবীন্দ্রনাথ এই কিশোর কিশোরীকে হ্থষ্ট করেছেন। এ তাঁর 
রূপন্রষ্টা মনের ফদল, আবেগের সম্পদ। কিন্তু নাটকের অনন্তম পর্যায়ে 

বিদ্রোহের নেতৃত্বে তিনি রঞ্জনকে অধিষ্ঠিত করেনান, এইখানে ইতিহাপবিদ 

রবীন্দ্রনাথ আবেগকে বজ'ন করে বিদ্রোহের পতাকা তুলে দিয়েছেন শ্রমজীবা 
বিশুর হাতে। 

মুক্তধারা” ( ১৯২২ )বা "রথের রশিতে ( ১৯৩২) এই সাধারণ শ্রমজীবী 

মানুষের চগত্র আরও পরিণত । তাদের মধ্যে চেতনার গুণগত পরিবঙনের 

আভানম। রথের রশি লেখ হয়েছিল ববীন্দ্রনাথের 'তীর্ঘ দর্শনের পরে । নানা 

দ্বধা, দ্বন্থ, অবিশ্বাস সত্বেও রাশির! যে একটি উন্নত সমাজ গড়েছে, ওপর আর 
নীচকে আশ্চর্য কৌশলে এক করেছে, সভ্যতার পিলম্থজ্রা যে আযৃল পালটে 

দিতে পাঞ্জে লমাজ--বিপ্রবৌত্তর রাশিয়া খবীন্দ্রনাথকে এ বিশ্বাদ এনে 

দিয়েছিল। তীর এই বিশ্বাসের ছবিই রথের বূ্শি। এ নাটকে কবির দৃঢ় 

সিদ্ধান্ত--শ্রমজীবা মানুষই মহাকালের রথ চালাবে , আর কেউ তা! পারে না। 

রবীন্দ্রনাথ বিপ্রবের আন্তর্য ছবি একেছেন। কবির কথায় £ 'যুগাঁবলানে লাগেই 
তো আগুন / ঘা হাই হবার তাই ছাই হয়, / ঘা টিকে ধায় তা নিয়ে স্ষ্টি হয় 

শবধুগের | কবি মহৎ কামনায় এ পাটকের যখনিকী-ঘাগ্পা এতদিন মরে 
ছিল তার! উঠূক বেচে / যার। যুগে যুগে ছিল খাটে হয়ে, তার! দ্াড়াক / 
মাথা তুলে ।' | 

রবীন্দ্রন(থের নাটকে এত কাপের জনত। এইভাবে বিকশিত হতে হতে 
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কমে সাধারণ মাছষে পরিণত হয়ে এ নাটকে এসে নিজেকে আবগ্ মহৎ আখ্যায় 

ভূষিত করেছে । এ নাটকে সে প্রা পরিণত হয়েছে সচেতন জনগণ | এই 

মাচুষই রবীজ্দ্র-উত্তর কালে সমাজ ও সাহিতা নিজেকে নিশ্চিত অতিক্রম 

বরে গেছে । তখন তাঁর শাম জনগণ । এই শব্দটির সঙ্গে অনিবার্ভাঁবে 

যুক্ত হয়ে আছে সচেতনতা | এর) একক বা বিচ্ছিন্ন নয়, স"গঠিত এবং শক্তি- 
মান। অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন । এই সচেতন জনগণকেই 

এই যুগ অভিনন্দিত করেছে অমিত শক্তির উত্স পলে। শেষ পর্যায়ের 

রবীন্দ্রসাহিত্যের সাধারণ মানুষ তাঁরই পূর্বাভাস 

'এই কমবিবতনটুকু অনধাঁবন করা গুরুত্বপুর্ণ এই কারণেই যে এইখানে 

সাঁভিতাক পা চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের এতিহাসিক যৃল্যায়নের গুত্র লুকিয়ে 

আছে । শাঁগেই উল্লেখ কণেছি প্রাতিষ্ঠানিক ববীন্চর্ভ ভিন্পথে পদচারণ! 

রেছে। বিভ্রান্ত আত্মনিষ্ঠ ও আধ্যাখিক ব্যাখ্যায় ইতিহাস ব। রবীন্দ্রনাথও 

লঠিক ভবে চিত্রিত হন নি । আমর। পথের রশি নাটক থেকেই একটি 

উদাহরণ দেব। এই নাটকের আখ্যানভাগে সরাসরি ধলা হয়েছে-মহাকীলের 

রথ পুরোহিত. রাজী, যোদ্ধা, বণিক বা ধণিক কারুর হাতেই চলেনি। অথচ 

ধনপতিদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল “আজকাল চলছে ঘা কিছু, তা ধনপন্তিদের হাতেই 
চলছে। শেষ পর্যন্ত শৃদ্রেরা এসে ধরে রথের দড়ি, রথ চলে । শুদ্রের সংজ্ঞা 
দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে “আমরাই তো যোগাই অন্ন, তই তোমাদের 

কাচা--/ আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা । 
সমালোচকর1] বলেছেন, মাহবে মানুষে বর্ণে বর্ণে যে সম্বন্ধ সেটাই হল বখের 

প্শি। প্লশির গ্রন্থি শিথিল হলে, সমাজ বন্ধন আলগ! হলে ইতিহাসের রথ 

চলে না । যেহনতী যাহুষের টানে রথ চলেছে, এ হল ইতিহাসের দিক 

নিদেশ। 

এ নাটক যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তখনো তার ছিধা কটেনি। নতুন 

কাল, শতৃন মানুষ সম্বন্ধে তাঁর স'শয় ছিলই | 'শাশিপার চিঠিতে তীর সে 

সংশয়ের বথা “তিনি ব্যক্তও করেছেন। এব সেই সংশয় ও দ্বধাই অন্তরূপে 
প্রকাশ পেয়েছে রথের রশির কবির কথায়। তাই শূদ্রের টানে রথ চলার পরও 
কবির মনে হয়েছে: “আসবে উপ্টোবথের পালা / তখন আবাঞ নতুন ষুগের 

উচুতে নীচুতে হবে বৌঝাপড়া_॥' কিন্ত নতুন যুগে ঘে উ চুনীচু থাকবে ন 
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রবীন্দ্রনাথ নিগ্রেই কি গাশয়ার চিঠিতে দেই সমাঞ্রদত্যোর ইক্ছিত করেন নি? 
বপেন নি-এবা একেবারে গোডা থেকে পাটে দিয়েছে [উচু বা নীচুতে কেউ 
নেই। রই একই জায়গায় । রথের প্রশিতে যে নতুন সমাজেণ ইজিত 
কর] হয়েছে, সেই মাহুষের সমাজে তাল কাটবে না। এটুকু না বোঝাই কৰি 

সীমাবদ্ধত । আমাদের হুঃখ এই রবীন্দ্রনাথের যেখানে সংশয় বা সীম(বদ্ধতী, 
রখীজ্দরভ ত্ত' মমালোচকণা। সেইখানেই আশ্বস্ত । 

সা হত্য শিল্পহ্ঙ্ির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবী কালের নায়কের আবিভ।থকে 

যেমন স্রনিদিষ্টভাবে চিহিত করেছেন, সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রত 

তীক্ষ নজর নে সমাজ রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাজে তাঁদের আবির্ভাবকে 
তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। ১৯১৯ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত 'পোক হি” 

প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন £ “সম্প্রতি যুরোপে লোক সাধারণ সেখানকার রাস্ট্রীর 
রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাঁজে দেখা দিয়েছে |". ধনের ধর্মই অনাম্য । জ্ঞান- 

ধর্ম কলাসৌন্দর্য প'চজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাঙে টব কমে না, কিন্ত ধন 

জিনিসটাকে পাচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া, লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে 

তাহাকে রক্ষা না কন্িলে সে টেকে না। এই জন্ত ধনকামী নিজের গরজে 

দারিদ্র্য স্থ করিয়া থাকে |." ধনের বৈষমা লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে 

তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই 

পার্থক্যটা খন বিপজ্জনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনমতে ঠেকে! দিয়া 

ঠেকাইয়! রাখিতে চায়। ''এখনও দেশে লোক পাধারণ কেবল সেন্সাস “এর্পোটের 
তালিকাতৃক্ত নহে, দে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না-দাঁবী 

করে। 

এই পরিবঙওনটুকু সঠিক ভাবে বোঝাই ববীন্দ্রমানসের বিবতনের পরিচায়ক । 
'যবায়নীতি'-তে বলেছেন £ এই জন্ঠ যুরোপে ধারা কেবল গরীবদের জন্য 

ভাবিতে লাগিলেন তারা এই বুঝিপেন-যে, ধার] একলার দায় একলাই বহিয়া 

বেড়ায় তাদের লক্ষ্মীর কোনে উপায়েই হইতে পাগে না, অশোক গরীব আপন 

সামথ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারলে সেই মিপনই মুঁলধন'''গরীবের 
সংগতি লাভের উপায়, এই যে মিলনের রাস্তা যুরোপে ইঙু। ক্রমেই চওড়। 

হইতেছে । আমার বিশ্বাস এই রাস্তাই পৃথিবীতে সকণের চেয়ে বড়ো! উপার্জনের 

রাস্তা হইবে।' মাকপ-এক্ষেলন্ দুনিয়ার মজুরকে এক হতে আহ্বান 
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জানিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের ভাষ! অন্যরকম, তবু তাঁর বিশ্বাস এই আহ্বানের 

চেয়ে বই দূরে নয়। বহু ভাষণে, প্রবন্ধে বা বিবৃতিতে সমকাপীন ঘটনা- 
শ্োতকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ভবিষ্যতের নায়ক, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের 

অমিত শক্তি ও দায়িত্বের উল্মেখ করেছেন বারবার । বুঝেছেন সেই জনতাই 
বিবতিত ও রূপাস্তরিত হতে হতে আজ মহান বীর্ষের অধিকারী সচেতন 
শক্তিতে পরিণত। নিদ্বিধায় তাই বলতে পেরেছেন £ “আজকের দিনের 
সাধনায় ধনীর! প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান ।? 

সৃত্যুর কয়েক বছর আগে ১৯৩৭ সালে লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটা চটকল শ্রমিকদের 

পক্ষে তাদের স"গ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি যে বিবুতি দিয়েছিলেন, 

তাতে তার মানসিকতা সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধির আব কোনো অস্বচ্ছতা থাকে 

না। এ বছরের ৩০ এপ্রিল তারিখের অযুতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 

এক বিবৃতিতে তিনি বললেন £ গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ধর্মঘটের ফলে 

শত সহম্র শ্রমিকদের দুঃখ-ছূর্দশীর খবর জেনে আমি গভীর ভাবে ব্যথিত ।,*- 

তাদের উচ্চতর বেতন ও কাজের অধিকতর মানবিক পরিবেশের দাবী স্তাষ্য 

ও যুক্তিসংগত ।-..যারা সমাজের বোঝা বয়, সমাজ তাদের প্রতিপালন করবে 

এটাই মানবিকতার দাবী ।' 

এই তা'ব বিবর্তনেব অস্তিম পর্যাধ। নতৃন কালের দুয়ারে এসে করাঘাত 

করেছেন একজন প্রধান ক্রাস্তদর্শী । বহুকাল ধরে সযত্বে ঘে বিশ্বাসকে অস্তরে 

লালন করছিলেন, সেই সমস্ত কিছু হারিযে দেউলিষা মানবপ্রেমিক মানুষের 

ওপবে প্রগাঢ বিশ্বা স্থাপন করতে এলেন এ পাড়াব প্রাঙ্গণের ধারে। 

আহ্বান জানালেন নতুন কালের কথাকোধিদের উদীত্ত নিবিধ কে_-জয়গান 
গাইলেন নবজাতকের, মহামীনবেব । এইখানে তার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। 
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রণজিও কুমার সমাদ্দার 

জীবন-সংগ্রামী মান্বষের চোখে রবীন্দ্রনাথ 
কথামুখ 

চাষী, শ্রমিক ও মধ্যবিত্রদের নিয়েই সমাজের বারোআনা। এরাই সভ্যতার 

পিলস্থজ। তারা মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাডা দাড়িয়ে থাকে--ওপরের সবাই 

আলো! পায়, তাদের গ! দিয়ে তেল গড়িয়ে পডে। ঘাম ঝরে। এধের হাড- 

ভাঙা শ্রমে সমাজের ধনবৃদ্ধি পায়, সভ্যতার আলো বিচ্ছুরিত হয়। অথচ 

যার সারভাগ যায় অন্যদের ভোগে । এই হলো ব্ববীন্দ্রনাথের খদ্ব-উপলন্ধি। 

এই মর্ধ সত্য অঞ্জভবের স্পষ্ট অভিরেখ মেলে তার স্থা্টি-কর্মে। 

মানুষের নিদারুণ দারিদ্র্য লক্ষ করেই তিনি বিচলিত। সেজন্ত তিনি 

উপেক্ষিত দেশ, উপেক্ষিত ভাষা, অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ 

করার কথা বলেছেন। শুধু মাত্র বল! নয়। কাজে আত্মনিয়োগ করেই 

দেখালেন। ফলে তিনি স্বদেশী সমাজ ৪ সমবায় নীতির পরিকল্পন। বাস্তবায়িত 

করে তৃললেনও পল্লীগ্রামে , গ্রামের মানুষের জন্তই । “এবার ফিরাও মোরে 

কবিতায় তির্নি বললেন £ 'এই-সব মুঢ ্ লান মৃক মুখে / দিতে হবে ভাষা; 
এই সবশ্রাস্ত শুষ্ক ভগ্রবুকে / ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়! বলিতে 

হবে-_ / মুহূর্ত তৃলিয়া শির একত্র দীভাও সবে; / যার ভয়ে তুমি ভীত সে 

অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে, / যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে । / 

যখনি দাডবে তৃমি সম্মুখে তাহার তখনি সে / পথ কুক্ঠুরের মতো সংকোচ 

সত্াসে যাবে মিশে ।+*: 

সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তার সীমাহীন ভালবাসা । অথচ দুঃখের 

অবসান করতে না পারার জন্যে তার বেদনাবোধও ছিল অর্তরহীন। তাই তিনি 

“কডি ও কোমপ'-এ “মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই" বলেছেন । অবশ্য 

মানুষের চিজ এখানে আর খণ্ড নেই, একটা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে নিকহিত। 
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শুধু দেশের মানুষের কথা নয়। বিশ্বের সব মানুষের জন্ত ছিল তার তীব্র 

অন্থভৃতি। দে কোন দেশের পীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের জন্ত বেদনা অঙ্ুভব 

করেছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন । সমস্ত জগতটাই যেন তার আপনজন । 

কবি কণ্ে ওঠে মানবপ্রেমের ধ্বনি । কবি ভার “প্রবাসী” কবিতায় বলেছেন £ 

' “সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি / সেই ঘর মরি খুঁক্িয়]। / দেশে দেশে মোর 

দেশ আছে, আমি। সেই দেশ লব যুঝিয়! | 

সব মানুষের মধো নিজেকে একাত্ম করে দেখা তার বৈশিষ্ট্য । কবি তাই 

বলেন £ “সর্ব মান্গুষের মাঝে / এক চিরমানবের আনন্দকিরুণ / চিত্তে মোর 

হোক বিকরিত ।, 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধহ্গালে এশিথা ইউবোপের দুর্গতির পটভূমিকায়, সভাতার 

সংকটে কবির মানববধোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তন্ও তিনি বিশ্বাস হারান 

নি। এর একটাই কারণ, রবীন্দ্রনাথের মানবেতিহ্াসের ধার" সম্বন্ধে একটি 

প্রথর বোধ--সভ্যতা৷ ধ্বংস ভয়, সাম্রাজ্য মুছে যায়, কিন্তু মানুষ মরে না। সে 

কোন্ মানুষ? ষে মানুষ তুচ্ছ, বীরত্বহীন, বৈভবমুক্ত-_যে মান্য কাক্ত করে 

(পবিত্র সরকার, নিবন্ধ, “পশ্চিমবঙ্গ, ১৩৮৬ )।+ তাই বলা যায়, কবির 'ভাবনার 

একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে, “জন্মদিনের “একতান” কবিতায় £ “চাষি 
ক্ষেতে চালাই্ছ হাল, / তাতি বসে তাত বোনে, জেলে ফেলে জাল-_- / 

বছদূর প্রসা্বত এদের বিচিত্র কর্মভার / তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে 
সমস্ত সংসার ।? 

কবি আরো স্পষ্ট হয়েছেন 'আরোগ্য'র “ওরা কাজ করে? কবিতায় । কবি 

শমকিণাহ্চ মানুষের কথাই বলেছেন £ ওর! চিরকাল / টানে দীড, ধবে থাকে 

হাল; / ওরা মাঠে মাঠে / বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে / ওয়া কাজ করে / 

নগরে প্রান্তরে ॥ 

কবির মাহ্যপ্রীতি কত আন্তরিক এবং নীচের তলার মানুষের প্রতি তার 

কী অন্গরাগ ও মমত্ব তা 'পল্লীপ্রকৃতি'র মধ্যে এই অভিব্যক্তি থেকেও বোবা 
নশতব। 

“শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি এস্টটা অস্থিমজ্জাগত 

অবজ্ঞা আছে । যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিয়শ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ 

করা তাদের পক্ষে কঠিন । আমরা ভদ্রলোক, সেই ভঙ্রলোকদের সমস্ত দাবি 
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আমরা নাচের লোকদের কাছে থেকে আদায় করব, একথা আমর! ভূতে 

পারিনে।, 

[ পল্লীপ্রকৃতি'র মধ্যে নিবন্ধ “পল্লীর উন্নতি ২৮।৩1১৯১৫দ্র, রবীক্্রচনাবলী, 

সপ্তবিংশ থণ্ড (বিশ্বভারতী সং ১৩৮১) ] 

মান্ছষের কবি তিনি। মাহ্ষের সখ ছুঃখেই তার “চির অধিবাল। তাই তার 

মনে প্রশ্ন, সভ্যতার পিলস্কজ যার! জালিয়ে রেখেছে; তারা কেন আলোক বঞ্চিত 

হবে! 'উপেক্ষিতা পল্লীতে তিনি সেই ক্ষোভের মাত্র! যুক্ত করেছেন। 
বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল মান্য অন্ন-উৎ্পাদনের “চষ্টায় 

নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর -এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র 

থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাদের যেমন একপিঠে অন্ধকার, অন্ত পিঠে 

আলো, এ সেইরকম।, ( উপেক্ষিতা পল্লী, ১৩৪০ )। 

কিন্তু এটা ঠিক। এরাই বেশিসংখ্যক মানুষ, নীচুতলার মান্য । উৎপাদন 

ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মার্কস এই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর জয় ঘোষণা 

করেছেন। এই মেহনতী মানুষই সমাজ-রাষ্ট্রের নিয়ামক। অথচ এরা 

অবহেলিত, 'অন্ুজ্জল” । কবি এদের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেছেন; সংগ্রামী 

মানষদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ; “সেঁজুতি'র পিরিচয়” কবিতাটিতে £ 

“সেতীরেতে বাধিলাম তার, / গাহিলাম আরবার, / 'মোর নাম এই বলে খ্যাত 

হোক, / আমি তোমাদেরি লোক, / আর কিছু নয় / এই হোক শেষ 

পরিচয় ।, 

একটি প্রচলিত অভিযোগ আছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে, তিনি সাধারণ 

মানুষের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না । তিনি নিজেও ছুঃখ করে বলেছেন, হয়তো 

একদিন তীর লেখা বঞ্জিত হবে বুর্জোয়া লেখকের লেখা বলে। কিন্তু তা হয়নি। 

সেটাই সৌভাগ্যের । “কিন্ত একথাও সত্য যে তিনি তার অভিজ্ঞতার বাইরে 

পদক্ষেপ করেননি । (শিশির দশি, বাংলা! ছোটগল্প, ১৯৬৩, পৃ, ১১০) 

অমল হোম বলেছেন ; 'বক্রব্যটা আমার এই--রবীন্্র্লাহিত্যে, তার গল্পে, 

উপন্তাসে তিনি রাজরাজড়! নিয়ে কারবার করেন নি। অতি সামান্ত, সাধারণ 
লোক, যারা থেটে খায়, আপিসে চাকরি করে, তাদের কর্থাই বলেছেন; তার 
ঢাইতে একটুও কম বলেননি, দুঃখে পীড়িত, জভাবরিষ্ট পরমসহিফু বাঙলার: 
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প্লিবাসিদের কথা; তাদেরই তিনি রূপে ও রমে মৃতি দিয়েছেন অপরূপ; সে 

মৃতি মানুষের চিরস্তনী মৃত্তি, দেশ ও কালের পাজ ছাপিয়ে আসন নিয়েছে তা 
সকলকালের, সকল মানবের মর্মস্থলে। (স্থজনী, রবীন্দ্র শতবর্ষ পুতি স্মারক 

গ্রন্থ, ১৯৬১ পৃ, ১২৯) 

॥ জমীক্ষণ ॥ 

মানুষের 'বীজমস্ত্রের' ধিনি গুরু। যিনি বলতেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো 

পাপ। তার একশত পচিশতম জন্মবাধিকীতে জীবনসংগ্রামী সাধারণ মানুষ 

কী ভাবছেন? সত্যিই কি আমরা রবীন্দ্রনাথের মখত-উত্তরাধিকার হিসাবে 

গর্ব করতে পারি? তাই, কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা বিভিন্ন পেশার১ মানুষের 

কাছে হাজির হয়েছিলাম । বিচিত্র কথার মাল! স্বকীয় অনুভব, অনুপম-উচ্ছাস । 

অবিশিশ্র শ্রদ্ধা। আবার কিছু মানুষের কথায় হতাশও হতে হয়। যাই হোক, 

আমরা সাজিয়ে দিই ; তাদের গভীর মর্মানুভূতি। 

সমীক্ষা ১1 | কৃষক, ভাতি, জেলে, কুমোর কারখানার শ্রমিক ] 

ক] প্রশ্নঃ ১. আপনি রবীজ্জনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন ? 

২, আপনি কি জানেন এ বৎসর রবিঠাকুরের 

জন্মোৎসব কি কারণে উল্লেখযোগ্য ? 

৩. ববিঠাকুরের লেখা আপনি কি কিছু পডেছেন ? 

৪, তার গান কেমন লাগে? 

৫. রবিঠাকুরকে জানার' প্রয়োজনীয়তা আছে কি? 

“একটি চিত্র 0 ক প্রশ্ন 

১, উত্তর দিয়েছেন হ্যা £ শতকরা £ €৯ জন 

রি নাঃ ১৮ ০৪ ৪১ ৯, 

২. রঃ হ্যা | এ ৩৮», 

ন। ৫ ম £ ৬২ 

৩. রি হ্যা £ ৮ 2 ৩৪১, 

না % টি ৬৬ ঠ১ 



কিছু মতামত 

উত্তর ভাল লাগে £ শতকর। ₹ ৫৬১ 

» ভাল লাগেনা ঃ 4 ৩১ ১) 

শুনি নাঃ +» ২ -৩৬ 
ট) হ্যা শ 9$ শ ৪৩ 5% 

নীরব থেকেছেন ১ £ এ 

সাহেব জালি অর্দার, ক্ষেতদভুর, 
আশ পপ আস সপ 

উত্তর কলস, মগরা ॥ ২৪ পরগন! 

ই টি 0:22 

না গশুনেছি। মত্ত কবি। ছেলেরা বইপত্র পড়ে। 
না, জানি না। 

না। 

গান শুনি না। ভাল লাগে না। 
বুঝি না। 

১ রবীন্দ্রনাথের গরে বিভিন্ন পেশার মানুষের পরিচয় মেলে : অধ্যাপক, উকীল, এজেন্ট, 

কবিরাজ, কারস, কুলীন, কৈবর্ত, খাজাঞ্ষী, খানসামা, খালাসী, গণক, গোমস্তা, গোয়ালা, 

ঘাসিক়াড়া, চাষী, জেলে, তাতি, গ্দারোয়ান, দারোগা, দালাল, ধেওয়ান, ধোপা, নাজীর, 

নাপিত, নায়েব, ডাক্তার, ডোম, ডেপুটি ম্যাজিউ্রেট, পণ্ডিত মশাই, পাইক, পুরাতন বোতল 

সংগ্রহকারী, পুলিশ, বরকন্দাজ, বাউল, ব্রাক্গ, বেছে, বোষ্টমী, বৈদ্দব, ভানুক নাচওয়ালা, 

ডৈরৰী, ময়রা, মাইর, ম্যাজিস্রেট' ম্যানেঙ্গার, মেছুনি, মেথর, মুটে, মুদধী, যুন্দে, যাত্রাওয়াল! 

যোগী, রাঙাল' রানার রায়বাহ্থাহুর, সিপাহী, সিরিস্তাদার, স্যাকরা, সোফার, হরকরা, হাড়ি, 
_এই তালিক1 থেকে জাতি বর্ণ, বৃত্তি, উপাধি প্রভিতি বোঝা যায়। প্র, শিশির দাশ, 

বাংল! ছোটগল্প ১৯৬৩, পৃ, ১১১ 

অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের গল্পে শ্রমজীবী মানুষের একটি তালিকা প্রণক্নন 

করেছেন। তাহলো এই ,₹_ 

১, চাষী ও ক্ষেতমুর 

২, জেলে, 

৩, ভাতি 

৪. কুমোর 

€* ডোম ও যেখর 

৬. মোটর হিসি 

জাহাজের থালার্সি 

শান্তি, সমস্যাপ্রণ' স্যানেন্ীরবাবু, ছুুর্ধি (সামান্ত ) 
মেঘ-রৌদ্র, হালপ্ারগোঠী 

পণরক্ষা 

নতুন পুতুল 
অনধিকাৰ প্রবেশ ( গৌঁণত ) 
রবিবার 
সস যুবানস, মে, ৮৬, পৃঃ ১১৯ 
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বাঁশী মণ্ডল, ঘুটে অজ্জুর, 
ক্যানিং। ৯৪ পরগনা 

ষ্ি 
পর 

০ 

৯০ 

৪ 

রর 

নাম জানি । নোবেল পেইয়েছেন । 

হু” ুনছি । 

ছেইল। বেলায় কবিত। পড়েছি । 

গান তা বাবু ভালই গান। 

হু; প্রষোজন থাকবেকনি ! 

নিমাই চক্র অগুজ, জেলে 
চম্পাহাটি। ২৪ পরগন। 

১০ 

এরি 

২৩১০ 

ববীক্দরনাপণের নাম শুনেছি! শন্িতনি লিখেছেন চে । 

জন্ম-বাধষিক পালন হচ্চে । সবুকার করচেন । 

আমার অনেক করিত মুখস্থ । শুনবেন ? “ভগবান 

তুমি যুগে যুগে" 

গান খুউব ভাল লাগে। 

এতবডে। মনীষী | জানার প্রয়োজন নেই ! 

বাঁরেজ্দনাথ বব, কৃষক 

গাবাপোতা । নদীঘা 

চি ০০6 4 &? 

নাম শুনব না কেন, তিনি বিশ্বকবি । 

সত্কানি ও ক্লাবে ক্লাবে অনুষ্ঠান হচ্ছে । 

সঞ্চিত পি । কিছু গল্পও পডেছি। 

গান ভাঙল লাগে । তবে সব সমু ॥ 

ব্রবীজ্দ-আবাধনার প্রয়োজন বইক্ি ! 

স্নেশ করায়? কৃষক 
পপ লস পাস 

অস্কেখ্বর । বধ্মান 

১. 

এ 

পৃথিবীব্ শ্রেষ্ঠ কবি । 

হ্যা জানি। তবে বর্ধমানের গ্রাম গাছে কিছুই নেই। 

৪৭৩ 



৩. স্কুলের পাঠ্য কবিতা জানি। 

৪. গান খুবই ভালো লাগে। 

৫. এই শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা কিছুই জানলাম না। 

সাহিত্য বুঝলাম না, আক্ষেপ থেকে গেল। তাই 
ছেলেরা যখন পড়াশোন। করে ভাল লাগে । 

নিরঞ্জন দাস, শ্রমিক বানস্ট্যাড কোং হাওড়া । 
গ্রাম ও ডাক ॥ জঙ্গল পাড়া ৷ জেলা, হুগলী 

১ হ্যা তিনি কবি ছিলেন। নোবেল পেয়েছেন। 

২, না,জানি না। 

৩, লেখা বিশেষ পড়িনি । যখন স্কুলে ছিলাম, কিছু 
পড়েছি । 

৪, তার গান ভাল লাগে না । এমন কেউ আছে নাকি ? 

৫, তিনি এত বডে৷ কবি অবশ্ঠ তাকে জানার প্রয়োজন 

আছে। 

এবাকুদ নস্কর? মুটে মজুর 
জয়নগর, ২৪ পরগনা 

১. নাম শুনেছি । বই লিখেছেন। 

২. অত জানি না। 

৩. আমার ছেলে পড়ে । তাই শুনি। 
.] 

৫. 
গান শুনি । বাবু ফেইন গান করেন । 

কী বলব? 

সমীক্ষা! ] ২ 

খ এ প্রশ্নীঃ ১. আপনি তে। নিশ্চয়ই জানেন এবছর রবীজ্রনাথের ১২৫-তম 

জন্মবাধিকী পালিত হচ্ছে। আজকের দিনে এমন 

অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কি? 

৪২৪ 



২. বর্তমান সমাজে রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের প্রভাবিত করতে 

পারে? রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে কতখানি অনিবার্ধ? 

৩. রবীন্দ্র সুষ্টির কোন্ শাখা আপনার ভাল লাগে? কেনই 
বা লাগে? 

৪. বুবীন্দ্র জম্াৎসব প্রতিবছরই পালিত হয়। এবারের 

আয়োজন ও উৎসাহ সম্পর্কে আপনার কি মস্তব্য ? আপনি 

কি যনে করেন কোন আডদ্বর হচ্ছে? 

৫ বৃবীন্ত্রসঙ্গীত আপনার চেতনাকে কতখানি উদ্ব দ্ধ করে? 

রমানাথ রায়ঃ শিক্ষক 
নৃপেন্রনাথ ইনষ্ট্রটিউশান। কলিকাতা-৪* 

১. ১২৫-তম জন্মবাধিবী পালন বিশেধিত কিছু নয়। আলাদা কিছু নয়। 

বেশি কিছু মনে হচ্ছেনা । এর মধ নোতুন কোন চিন্তা ভাবনা! হচ্ছে 
বলে আমার মনে হয় না। চোথেও পড়ছে না। ব্রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 

সভা-সমিতি, বক্ত.তার প্রয়োজন নেই । রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নীরব-পঠন 
পাঠনের মধ্যে জানতে হবে । উপলব্ধি করতে হবে। এতে রবীন্দ্রনাথকে 

নিয়ে যারা অনুষ্ঠান করেন তীদেরই প্রচার হয়, রবীন্দ্রনাথের নয় । 

২. আমার ধারণা, আমরা অন্ধকার যুগের মধ্যে চলেছি। শিক্ষা, রাজনৈতিক 

জীবনে, সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বাচবার প্রেরণা নেই, এই 

পটভূমিতে রবীন্ত্রনাথই একমাজ্ম লেখক কবি, ধিনি আমাদের প্রেরণা! দিতে * 

পারেন, বাচতে সাহাধ্য করতে পারেন । ববীন্ত্রনাথই আমাদের বিশ্বাস, 

চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারেন, স্থৃস্থ জীবনের পথ দেখাতে পারেন। 

তিনিই শেখাতে পারেন) মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানে৷ পাপ। 

৩. রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, উপন্তাস ভাল লাগে। এক কথায় গদ্ঠ সাহিত্য । 

গন্তসাহিত্য আমাকে উদ্ব,দ্ধ করে, চিস্তিত করে, তার মানে অন্ত শাখা যে 

করে না; তা নয়। 

€&. এবারে কোন আডঙ্বর আমার চোখে পড়ছে না। এবং আমার মতে বেশি 

আডছ্বর না হওয়াই ভাল, বাঞ্ছনীয় নয়। 
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রবীন্ত্রঙ্গীত এক সময় ভাল লাগত। এখন লাগেনা । এর কারণ যে 
অস্থিরতার মধ্যে চলেছি ব! বাস করি তা তার গানের মধ্যে, কথা ও স্থরের 
মধ্যে প্রশমন লক্ষ্য ক্রি না । তাঁর গান অতীত ধুসর স্থতি হিসাবে বেঁচে 
আছে। 

স্ৃত্ুজয় সমাজদার+ করণিক 
সি. আর. এ্যাভেনিউ পোস্ট অফিস। কলিকাতা-৭৩ 

ও প্রয়োজন আছে তাকে বিশেষভাবে ন্মরণ করার ৷ মহানকবি স্মরণ ও 

শ্রদ্ধা এই জন্যই । 

আমরা যেহেতু বাঙালী, তাই তাকে ভাববার দরকার | তার সাহিত্য 
চলার পথ দেখাতে পারে। অন্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান 
সংকটে বিশেষভাবে বাঙল। ভাষার প্রসাবের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-চিস্তার প্রসার 

দরকার । 

গল্প আমাকে মুগ্ধ করে। 

আডন্বর কিছু হচ্ছে না। তবেকেন্ত্রীয় সরকার ছুটি ঘোষণা করেছেন। 

রবীন্ত্-গানে জাবি বেশি মুগ্ধ হই। 

শশধর সাতরা, সাব-ইনস্পেক্টর 
হাওড়া__জি. আর. পি 

টু, জন্মবাধিকী পালনের প্রয়োজন আছে । তিনি বিশ্বকবি বলেই তার প্রতি 
আমাদেত শ্রদ্ধা ও ম্মরণ করা উচিত। 

রবীজ্নাথ আমাদের জীবন প্রভাবিত করতে পারেন » তার কারণটি হলো 

এই, তার সাছিত্যকর্ধে যে বাস্তবত। আছে তার সঙ্গে আমরা মিলিয়ে চলতে 

পারছি। এইজন্তই তিনি আমাদের জীবনে অনিবারধ। 

ভাল লাগে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প । “খোকাবাবুর প্রতযাবর্তন আমাকে 

তাকিয়ে তোলে । “বিসর্জন” নাটক আমার মনে রেখাপাত করে। 

মানুষের প্রতি সন্মান দেখানে। প্রত্যেক মানের কর্তব্য আর তিনি তো 

আমাদের মনের মধ্যে জাগরুক ; তার প্রতি শ্রদ্থা দেখানোই আমাদের 

কর্তব্য ; এতে আডম্বর কোথায়? 
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, রবীন্্র সংগীত আমার ভীষণ পছন্দ । এই গান আমাকে উদ্ধদ্ধ করে। 

বি. পি- রায়, মুখ্যলেখ্যাগারিক 
আপা লামপি এ পপি ৩ শপ আপা পপমপপপারস 

রাজ্য অভিলেখ্যাগার, ভবাণীদত্ত লেন। কলিকাতা-৭৩ 

৯৭ 

হি 

৫. 

১২৫-তম জন্মবাধ্িকী পালনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। 

আমার ব্যক্তিগত মতামত হলে! বাঙালীদের শালীনতা বোধ, এট। 

ববীন্দ্রনাথেরই দান। তার সাহিত্য থেকে এই বোধটা আমাদের প্রভাবিত 

করে। আরো অনেক প্রতিভাবান নারীপুরুষ আছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 

আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছেন $ তার প্রতিভা ও হ্জনশীলাবু মাধ্যমে । 

রবীন্দ্রনাথের সব শাখায় আমার পরিচয় আছে দাবি করি না। তবে 

গল্প আমার ভাল লাগে। 

আডঙ্বর হচ্ছে ন। এ হেন বাধিকী পালনে আয়োজন ও উৎসাহ থাকা 

উচিত ছিল যতটা? হচ্ছে তাত্র থেকে অনেক কম। 

রবীন্দ্রসংগীত ভালো লাগে প্রেরণ] পাই। 

রজনীকান্ত মণ্ডল, ল্যাবোরেটরি গ্যাটেত্াপ্ট 
সপ স্পাাশীিীটি পপ্পাসি পাপা পাশে স্পা পস্প শা শি 

১১৩1২, /২, আমহষ্টি সীট । কলিকাতা -৯ 

১৬ 

ন্ 

৩, 

৪. 

চি 

প্রয়োজন আছে। শ্রেষ্ঠ লেখক। তকে ন্মরণ করার মধ্যে গৌরব আছে। 
রবীন্দ্রনাথের স্ষ্টির পরিচয়ে আমরা উদ্ধদ্ধ হচ্ছি, আমাদের ভবিস্ততের 
বংশধবেরা উদ্ধদ্ধ হবে। ভাষার সমস্যা, জাতীয় সংহতির প্রশ্নে, বিছ্িন্নতা- 

বাদের হলাহুলের দিনে, রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বিশেষভাবে ম্মরণ কর! 

দরকার। তিনি আমাদের জীবনে অনিবার্ধ। 

রবীন্দ্র কবিতা আমার ভাল লাগে। পডেছিও কিছু। 

কোন আভডম্বর তো৷ দেখছিনা। 

গান শুনি । ভীষণ ভালো লাগে। 

জার, সি. কর্কার, গ্যাভক্তোকেট 

শিয়ালদহ পুলিশকোর্ট। 

ইনি মনে করেন না যে, রবীন্দ্র জন্মবাধিকী পালনের প্রয়োজন আছে 

এষন ভাবে। তাঁর মতে আড়দ্বর হুচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কোনদিন 
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ছাটি ঘোষণ! করেনি, এবার করেছে। আড়ঘরের এটাই «টার 
ইনস্ট্যান্দ'। শ্রী কর্মকার বলেন, “রবীন্দ্রদাহিত্য আমার ভাল লাগেনা। 
“মাইকেল” আমার কাছে অনেক বড়ো প্রতিভা মনে হয় । আবার এ-ও 
হুতে পারে আমি কিছু বুঝিনা । কম বুঝি। আমার আইডিয়া! নেই। 

জগদীশ সান্যাল? উকিল 
বমানসোল কোর্ট, বর্ধমান । 

১, 

রঃ, 

অনুষ্ঠান পালনের প্রয়োজন ত্াছে বই কি! এখানে উল্লেখ্য, ববীন্র- 
জন্ম শতবাধিকী উদ্যাপন উপলক্ষে আসানসোলে একটি রবীন্দ্-ভবন 
নির্ধাণ হচ্ছে । 

রবীন্দ্রনাথের অনুম্থত পথে চললে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। 

আজ যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা যা জাতীয় সংহতির ওপর আঘাত স্বরুপ 

কিংবা! মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়! হবে কি হবে না নিযে ষে বিতর্ক ; 

এসব প্রশ্নে রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। তীকে ম্মরণ 

করতেই হবে। 
রবীন্দ্র স্থির সব শাখা আমাকে মুগ্ধ করে, তনে বিশেষ করে ছোটগল্প। 
বুবীন্দ্রগল্পে উকিলদের নিয়ে গল্প আছে । আমার ভাল লাগে। 

আডম্বরটা কোথায়? 

গানে আমার ইন্টারেস্ট নেই। তবে শুনি। 

দীপান্িত। দাশগুপ্ত, এম ফিল কোনে ছাত্রী 
জনকল্যাণ ডাকঘর, নিমতা / কলিকাতা-৪৯ 

১০ আমাদের সামাজিক জীবনে, মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে ; অবক্ষয়ের 
মধ্যে চলেছি, তারজন্ত বলতে চাই, আজকের দিনে এই জন্ম শতবাধিকী 

পালনের প্রয়োজন আছে। হোকনা কেন একটা বিখেষ দিনে বিশেষ 

মাচ্ছবকে ন্বরণ করা। তাতে আডম্বর হলেও কোন ছিভিযোগ থাকতে 

পারে না। ও 

রবীন্দ্রনাথকে আমাদের জীবনে শ্মরণ করার, শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন আছে 

ঠিকই তষে আমার মনে হুয় এটাই আমাদের উ্রাজেভি যে তিনি এমন 
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একজন পব্িপূর্ণ মাছুষ যার সাহিত্যকর্ণ ১২৫ পরও আমাদের ভাবতে 

হচ্ছে; উত্তরণ ঘটছেন1। যেন এখানেই থেমে যাচ্ছি। সেই যুগ' 
কাটিয়ে উঠতে পারছিন।। 

৩. ব্রবীন্দ্র সাহিত্য আমি সব পড়িনি । তীর সমগ্র সাহিত্য সম্পর্কেও মন্তব্য 

করছিনা। আমার একটি নাটক 'রস্তকরবী এতো ভাল লাগে যে 

বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবেও শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারেন। 

যদিও এট আংশিক মন্তব্য হয়ে গেল। তাছাডা, ছোটগল্পকার হিসেবে 

তিনি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হুয়। 

৪. আমার মতে, রবীন্দ্রনাথের মতো এক সম্পূর্ণ মানুষকে স্মরণ করা বা তার 

শতবাধিকী পালন কর! মহাভাতি সদন বা রবীন্দ্র সদনের মতো জায়গায় 

কিংবা শহর কেন্দ্রিক লন! হয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। বিশেষ 

করে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে যখন আমাদের প্রশাসনিক ইউনিট হাতে 

রয়েছে , তার মাধ্যমে উদ্চোগ ও প্রসার হওয়৷ উচিত। 

৫. মানসিক স্তরের কোন্ পর্যারে রবীন্দ্রনাথ পৌছননি যে তার গান স্থখ বহন 
করে না! রবীন্দ্রনাথের মহত্তম প্রকাশ তার গান; সেটাই আমার 

মনে হয়। 

অতিরিক্ত প্রশ্নঃ সাম্প্রতিক সমস্যায় রবীন্দ্রনাথকে কি আমাদের বিশেষ- 

মনে করার কারণ আছে? 

উত্তর : মূল্যবোধের অসুখটা আমাদের পেয়ে বসেছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে 

সামনে রাখলে হয়তো সংকটের ক্ষেত্রে স্থরাহা! হতে পারে। তবে রাজ- 

নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্তার ক্ষেত্রে তিনি কতট! 'এফেকটিভ” হবেন, 

তাতে আমার সন্দেহ থেকে গেল। 

কজ্যাণ রাস 
৩২ | ডি, ধীরেক্রনাথ খন বোড। কলিকাতা-২৫ 

১, বুবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্সবাধিকী পালনের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষ 

পশ্চাৎপদ দেশ। সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেক্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের 

অনিবাধ এই কারণে যে, আধুনিক মানসিকতা আমরা রবীন্দ্রনাথেন্র মধ্যে 
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পেয়ে বাই। রবীন্দ্রনাথ ১২৫-বছর আগে জন্মালেও তিনি অনুভূত হচ্ছেন 
আধুনিক মান্য হিসাবে । কারণ ইউরোপীয় ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতি ; 
অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, চিস্তা-চেতন। এই ছুয়ের মিল তীর মধ্যে 

লক্ষিত হয় আশ্র্জনকভাবে | রবীন্দ্রনাথের মরধাদা, আমাদের কাছে 

নিজন্বতার প্রশ্নেই । রবীজ্জনাথের ওপনিষদীয় চিন্তা যার মূল শিকড় 
রামমোহনের কালে ; আমাদের পথ দেখাতে পানে। 

পশ্চিমী সংস্কৃতি ও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির এই দুই ধারার সমণ্ঘয় এবং 

এসবের ভাল দিকগুলি রবীন্দ্রসাহিত্য ও তীর সষ্টি সম্ভারে ছড়িয়ে আছে । 
যদিও ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্ত্রে এই দুই ধারার শাঙন-গন চলছে, একটি 

নির্দিষ্ট “শেপ” নেই। তাই বলাষায়, আন্তিক্যবোধ, সমগ্বয়ের ক্ষেতে 

বা মূল্যবোধ রক্ষার ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ অনিবার্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি একজন 
পরিপূর্ণ মান্য হিসাবে প্রতিভাত 
এ উত্তর দেওয়া মুশকিল । এমনভাবে বিঙ্লেষণ করে দেখিনি । 

আডদ্বর হচ্ছেনা । এ বৎসর নতুন কিছু ঘটলে। বলেও আমার মনে হচ্ছে 

না। তবে কি হলে ভাল হতো, এ ষার] চিন্তা করেছেন, তারাই বলতে 

পারবেন। 

রুবীন্দ্রসংগীত আমাকে মুগ্ধ করে। সাধারণ মানুষ হিসেবে বলতে পারি, তার 

যে ভাব ও ভাবন1 আমাকে নতুন করে ভাবায়। 

অতিরিক্ত প্রশ্নঃ সাম্প্রতিক সমস্যায় রবীন্দ্রনাথকে কি আমাদের বিশেষ- 

ভাবে মনে করার কারণ আছে? 

বিচ্ছিন্নতাঁবাদ এখন আমাদের দেশে জটিল সম্ন্তা । এই সমস্যা ভৌগোলিক, 

এঁতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই স্ৃষ্ট। অথচ আমাদের 

দেশে বিভিন্নভাষা, জাতি ও সংস্কৃতিতে রয়েছে একটা এক্য-মিলন ; 

যেন শতপুণ্পের মতোই বিকশিত । এই জিনিস পৃথিবীর অন্য কোন দেশে 

নেই। বিভিন্ন ভাষা-ভাষীয় বৈচিত্র্য ও এঁক্য রবীন্দ্রনাথ বোধহয় গভীব- 

ভাবে ভেবেছিলেন । এবং সমন্বয়ের কথা, মিলনবোর্ধ রবীন্দ্র সাহিত্যে 
তার আশ্চর্বক্ধপ লাভ করেছে । সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ তার স্ঙনশীল 

ধারায় সমন্বযেক্ প্রতীক হয়ে থাকবেন। এবং আজ বিচ্ছিপ্নতার দিনে 

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা আমাদের দরকার । 
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৯. এই বছর রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবাধিকী পালন কর! হচ্ছে । এ 

সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? এর মধ্যে আপনি কি কোন “হুজুগ' 

লক্ষ্য করেছেন ? 
রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু? বর্তমান সাহিত্য কি রবীন্দ্রনাথের 

উত্তরাধিকার ? 

ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার মনে সন্দেহ আছে বা 

রবীন্দ্র ট্রাডিশন কি চিরস্তন হবে? 

রবীন্দ্রযুগ ও আধুনিকযুগের তফাৎ কি খুব উল্লেখবোগ্য ? এবং আধুনিক 
সা!হত্ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন কি যখাষথ ? 

রবীন্দ্রশষ্টির কোন্ শাখায় আপনি মুগ্ধ হন বেশি? 

সাম্প্রতিক সমস্যার রবীন্দ্রনাথকে কি আমাদের বিশেষভাবে মনে করার 

কারণ আছে ? 

ড. আর. পি উপাধ্যায় 
রিডার, হিন্দী ডিপার্টমেন্ট । কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় । 

৯ রবীন্দ্রনাথের জন্মবাধিকী পালন হচ্ছে বটে। তবে যতট। পালনের জন্য 

প্রস্ততি ও ঘট থাকা উচিত ছিল; তা হচ্ছেনা । এর মধ্যে কোন 

“হুজুগ' নেই 
রবীন্দ্রনাথের সাহিতোর প্রভাব বর্তমান সাহিতোর ক্ষেতে প্রায় চল্লিশ 

শতাংশ । কিন্তু বলার থাকে ষে, রবীন্দ্র সাহিত্য এখনো। একটি বিশেষ 

শ্রেণীর স্তরে । তার ভাববাদ, আন্তিকতা এখনও সীমিত ভরে বিরাজ 

করছে। 

এট! বলা শক্ত । কেননা কোন কিছু চিরস্তন নয়। চিরস্তন থাকেনা। 

সাধারণ মান্থষের মধ্যে তার প্রভাব কতখানি তা নিয়ে বিতর্ক এখনও 

আছে। যদিও শ্তার নৈতিক মূল্যের অবক্ষয় নেই। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ হিন্দী লেখকদ্দেরও প্রভাবিত করেছেন । একথা আমি বলেছিও 

আমার গ্রন্থে ১ 'িবীন্ত্রলাথ ঠাকুর কা ছায়াবাদী কবিয়েশপর প্রভাব” 
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বস্তুগত তফাৎ থাকবে। এবং এটা আছে। সাহিত্যের মৃল্যায়নও 
বেশ হচ্ছে। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাকে টানে বেশি। তবে তার গানও 
ভাল লাগে। 

বর্তমান সমস্যার ক্ষেতে, জাতীয় সংহতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পথ 
দেখাতে পারে। সর্বহারাদের ক্ষেত্রে এক নতুন ভাষা! বহন করে। 

ড. ধীরেন বিশ্বাস 

প্রফেসরস-ইনচার্জ, চারুচন্দ্র কলেজ । কলিকাতা-২৯ 

১০ রবীন্দ্রজন্ম শতবাধিকী যেভাবে পালিত হওয়ার দরকার ছিল, তেমন 
হচ্ছে ল। এব মধ্যে কোন হুজুগ নেই। 

রবীন্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা সর্বকালীন এবং যতদিন যাবে ততই এর 

প্রয়োজনীয়তা অনুভব হবে বেশি। বর্তমান সাহিত্য রবীন্দ্রসাহিত্যের 

উত্তরাধিকারতো৷ নিশ্চয় ই। 

রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নেই । এ সাহিত্য চিরস্তন | 

তঙ্কাৎ এখনও উল্লেখযোগ্য নয়। তবে আধুনিক সাহিত্য ষে ভাবে এগিয়ে 

চলেছে তাতে তফাতটা উল্লেখষোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এবং এখন 

পর্যন্ত বল! যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন বর্তমান সাহিত্যে যথাষথ নয়। 

সংগীত আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এতেই মুগ্ধ হই বেশি! 
সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করার 

যথেষ্ট কারণ আছে । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোকে বিচ্ছিন্নতাবাদের 

জট খোলা যেতে পারে । 

সত্য বন 

১০ 

অফিস সেক্রেটারি, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় জাতীয় সংহতি সংসদ 

১২৫-তম জন্মবাধিকী পালনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্তই আছে। এবং 

বিশেষ বৎসর বিশেষভাবে চিহ্নিত হলে আডদ্বর একটু হবে। তবে 
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যতটা আশা করা গেছে, ততটা হচ্ছে না। এর মধ্যে কোন হুজুগও 

নেই। 

রূবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে 

জানতে গেলে যে নিবিভ মন£সংযোগ দরকার বা যে জ্ঞানের প্রয়োজন, 

বর্তমান অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বা যুবক-যুবতীদের মধ্যে তার অভাব 

রয়েছে। রবীন্দ্রনাথেকে শুধু সাহিত্যিক হিসাবেই নয় তার সমাজ 

সচেতনতারও মৃল্যায়নের প্রয়োজন আছে। বর্তমান সাহিত্যের কাল- 

সচেতনতাই ববীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে সম্পক ও উত্তরাধিকার । 

রবীন্দ্রনাথ যত পুরনো হবেন ততই নতুন করে আমাদের দেখা দেবেন । 
তাই তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সনগেহ নেই । 

[ এই পধস্ত উত্তর দেওযার হুযোগ হয়েছে ] 

পা 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সহতি সংসদ 

১, 

রব 

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবাধিকী পালন ও মাতামাতি করছি কিছু লেখাপডা 

জান! মানুষ । এটা ঠিক ন্য়। নিপীভিত, শ্রমজীবী মান্থষের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়া দরকার । শহরের অনুষ্ঠান, নামজাদ। শিল্পী, বিশিষ্ট নাট্য গোষ্ঠী 

হয়তো বা “রক্তকরবী* করলেন; কিছু মাচ্ষ খুশি হলেন তাতে সাধারণ 

মানুষ খুববেশি উপকৃত হয় বলে মনে করি ন1। 

রবীন্দ্রনাথের প্রালঙ্গিকতা অবশ্ঠই আছে। এবং আমাদের বর্তমান 

সাঞ্িত্যিকরাও রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত নন। তবে বর্তমান সাহিত্যের বন্ধ্যা 

দিক রয়েছে । তাই বলি, কালজয়ী শ্ঙ্ির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এখনও অনন্ত ॥ 

আমাদের স্ষুরণ যত হবে, যত জানতে চাইবো! এবং জানাব আগ্রঙ্থ হবে 

এবং যত সচেতন হবো ততই রবীন্্রসাহিত্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত 
হবে এবং বেশি করে ববীন্দ্র-অস্তিত্ব অন্থুভব করবো; চিরকালীন হবে 

তার অন্তিত্ব আবেদন । 

বর্তমান সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত নন। তবুও তফাৎ আছে। 

তাদের সাহিত্য কর্মে সর্বজনীনতা, বহুমুখিনতা নেই। ববীন্দ্রসাহিত্যের 
সঙ্গে বর্তমান সাহিত্যের তফাতট। এখানেই। 

[ ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দেওযার সুযোগ হয়নি ) 
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বামাপদ দাস, প্রধান শিক্ষক 

১৬ 

শালকিয় হিন্দু হাইস্কুল । হাওড়া । 

কোন ভাল বিষয় নিয়ে ছেলার! হৈ-হুল্পোড করে এবং তার পেছনে সুস্থ 
মানসিকতার পরিচয় থাকলে তা অবশ্যই স্থখকর | তাই বলি, রবীন্দ্রনাথকে 

নিয়ে মাতাখাতি, এ যদি হুজুগ হয় তবুও ভাল। 
ববীন্দ্রসাহিত্যেরর চিন্তাভাবনা আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারছি না। 

বুবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে কিন্তু পারেনি । 

এখনও আমরা পারি না। তিনি আমাদের চিস্তাভাবনার ভরে সর্বদাই 

থাকছেন। তাই যত দিন যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ততই আমাদের ক্ষেত্রে 

অনিবার্ধ হয়ে উঠছেন। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধারা কালের গণ্তীতো পেরিয়েছে, তেমনি পেরিয়েছে 

ভৌগোলিক সীমা । তাই, তার অস্তিত্ব শেষ হবার নয় । সর্বকালিক 

তার আবেদন এবং তিনি সর্বজনীন । 

রবীন্দ্রযুগের উত্তরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বর্তমান যুগের সাহিত্যে। রবীন্দরযুগেরই 
অন্থশীলন লক্ষ্য কর] যায় বতমানে। তবে তার স্ঞনশীলতার ধার ও ভার 

বর্তমান সাহিত্যে অন্ুপস্থিত। যে আবেদন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী , 

তা আজকেরু সাহিত্যে মেলে না। এবং ববীন্ত্রমূল্যায়নও যথার্থ নয়। 

অথচ তাকে আমর] ব্যবহার কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। 

বুবীন্দ্রনাথের গগ্-সাহিত্য আমার ভাল লাগে। 

বিচ্ছি্নতাবাদ আসে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ থেকে। 

সে কথ! ভাবতে গেলে বলতে হয়ঃ ববীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার ওপর জোর 

দিয়েছিলেন । তা শুধু এপার-ওপার বধালায় অলোচিত হচ্ছে না। 

প্রদেশ ছড়িয়ে গেছে । বিভিন্ন প্রদেশের কবি ও সাহিত্যকর৷ রবীন্দ্রনাথকে 

সামনে রেখে ভাষা সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন। আবার রাজনৈতিক 

প্রশ্নেও রবীন্দ্রনাথকে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে ॥ শ্যাশনালিজম' 

বলতে আমরা যেরকম ভাবি, রবীন্দ্রনাথ তা ডাবেননি। আন্তর্জাতিক 

স্তরে নিয়ে গেছেন তার ভাবন1। তাই সাম্প্রতিক সমস্যার ক্ষেত্রে বীজ্নাথ, 

ববীন্দ্রনাথকেই ম্মরণ করতে হবে। 
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গৌরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক 
সপ আর ২৪৮০ পেস স্পা (সপ | শপপাপী | শাপিপপিপ  শী শপী শপ শজদ পো ্্পস 

'আনম্মবাজার 

রি ববীজ্জনাথের জন্মজয়স্তী প্রতিবছর পালিত হয়, এবার একটু হৈ-ঠচ হচ্ছে 

বটে তবে যতটা আলোড়ন হওয়া উচিত ছিল; ততটা হচ্ছে না। কী 
আর এমন উৎসব হচ্ছে । সর্বাধুনিক কবির ক্ষেত্রে সাডা পড়ছে কই। 
রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন । স্থানীয় সমস্যা ও সাময়িক সমশ্যা নিয়েই শুধু 
তার শিল্প কর্ম নয়। ববীন্দ্রনাথের সাহিত্যে যে সমস্যা তার আবেদন 

চিরকালীন । শরৎবাবু, মানিকবাবু বলুন, ম্যাক্সিম গোর্ি কিংবা! নজরুলের 
করা ধরলেই এই কথা বল! যায়, তারা চিরকালীন হতে পারলেন না। 
অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে তার উত্তরণ রয়েছে । আমরা তার উত্তরাধিকারতো 

বটেই। আমার মনে হয় আগামীদিন ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার 

দাবি করবো । একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ পরাধীনতার পরবশকে কেন্দ্র 

করে লিখেছেন “গোরা? এবং শরত্বাবু লিখেছেন “পথের দাবী'। পথের 

দাবী? সে সময়কে চিহ্ছিত করেছে ; তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সেই 

সম্ময়কাল উত্তীর্ণ হয়েছে ও সাহিত্যকর্ম পুরোনো হয়ে গেছে । অথচ, 

“গোরা”র আবেদন যেন এখনও ফুরোয়নি ? সর্বজনীন, সর্ক্লালিক। 

সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ চিরস্থন হবেন। বরং ষতদিন যাবে মানুষের কাছে 
ততই তিনি আধুনিক হয়ে উঠবেন। 
আমরা বলি বটে আধুনিক যুগ কিন্ত অধুনিক যুগ এখনও ববীন্জযুগের বাইবে 

যেতে পারিনি । বুদ্ধদেব বস্থর কথাই স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের পরে 

রবীন্দরনাথই সর্বাধুনিক কবি। রবীন্দ্রসাহিত্যের মৃল্যায়ম এখনও ষথাষথ 

নয়। তবে যতদিন যাবে এর মূল্যায়ন হবে। কারণ মানুষ যত শিক্ষিত 
হবে, সচেতন হবে, ততই রবীন্দ্রনাথ পঠিত হবে বেশি। এবং যথার্থ 
মূল্যায়ন তখনই সম্ভবপর হবে । 

ববীঞ্সংগীতই আমাকে মুগ্ধ করে বেশি । 

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন জাতীয় চিন্তা এসেছিল আমর! সেভাবে চিন্তা 
করি ন।, তাই বিচ্ছির্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িক সমহ্যার মধ্যে 

আমর পড়ছি । গোরার মধ্যে আমরা যে 'ভারতচিন্তা লক্ষ্য কৰি) 

সেভাবে আমব। ভাবতে পারছি কই ! 
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ডাঃ সুবীর দাশগুপ্ত 
মেডিক্যাল সথপারিনটেন্ডে্ট, ই,ডে্ন্ হেলধ হোম। কলিকাতা-১৪ 

রবীন্্র জন্মশভবাধিকী পালনের মধ্যে কোন তজুগ নেই। আমি তা 

বলছিও না। রুবীন্দ্রপাহিত্য নিয়ে যার! পড়াশুনা করেন, আলোচনা 

করেন তারা অনেককিছু বলতে পারেন। তবুও ঠিক, হুজুগ বলা ঠিক, 

১ 

তু 

হবে না। 

রবীন্দ্রনাথকে গুণগত এঁতিহো হ্বীকার করলেই আমরা তার উত্তরাধিকার 

বাংলাসাহিত্যিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দৰ্বারে পরিচিত করেছেন, তার 

উত্তরোত্তর শ্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারলেই আমর] তার যোগ্য উত্তরাধিকারী | 
কোন কিছু চিরস্তন নয়। সাহিত্য যুগোপধুগী হয় তা আবার যুগকেও 
ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সেই ুগকে শ্রদ্ধাকরতে না পারলে সাহিত্যকে 
শ্রদ্ধা করা যায় না। 

রবীন্দরধুগ ও আধুনিক যুগের তফাতটা উল্লেখযোগ্যতো৷ বটেই এবং তফাতটা 

বিরাট । মূল্যায়ন হতে পারে না। আধুনিক যুগও মনন 'কম্পিট্যুরাইজড | 

স্থতরাং যুগকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে সেই সাহিত্যের মূল্যায়ন হবে 
কীকরে? 
আমি নাটকে মুগ্ধ হই বেশি। বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটা এখনও 
অবহেলিত। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি নাট্যসাহিত্য না লিখতেন; 

তবে বাংল! লাহিত্য এর উল্লেখ করার মতো কিছু থাকতো কিন! সন্দেহ | 

সাম্প্রতিক সমস্যা ও জাতীয় সংহতির সংকটে ববীন্দ্রসাহিত্য দিশারী 
হতে পারে। 

মজহারুল ইসলাম 
প্রকাশক ॥ কলেজস্রীট 

১৯ রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবাধিকী অনুষ্ঠান হুজুগের পর্যায়ে চলে গেছে। 
যেভাবে উদ্যাপন হওয়ু! উচিত ছিল সেভাবে হচ্ছে না। রবীন্দ্র-অন্থধ্যান, 

পঠন-পাঠন ও সংগীতচর্চা যেভাবে হওয়া উচিত ছিন্ন তা হচ্ছে কই! 
আড়ম্বরের মান্রাটাই বেশি। আলল উদ্দেস্ট কতটা সাধিত আছে, সে 
বিষয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে । এক শ্রেণীর মাছ্য রবীন্ন্্থকে ভগবানের 
পর্যায়ে নিয়ে গেছেন । 
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রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা অবস্থাই আছে। কিন্তু কেউ যদি ভাবেন 

বাংলা সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রনাথই সব, সেটা ঠিক নয় | মাইকেল+ শরৎচ্তর 
বঙ্কিমচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যার, নজরুল ইসলাম, বিস্তৃতি ভূষণ, স্থৃকাস্ত 

ভট্রাচার্ধ-র অবদান কম নয়। বর্তমান সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার 

অনেকখানি | অবশ্থ ব্যাতিক্রম আছে। 

ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে সীমাবদ্ধত। 

তো থাকবেই । রুবীন্দ্রনাথতো। ভগবান নন, আমাদের মতই মানুষ । 

রবীন্্যুগ ও আধুনিকযুগের তফাতটা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। এবং 
আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন যথাথও নয়। যখন ব্যাপক 
মাচ্ষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পৌছতে পারবেনা তখনই যখাষথ মৃল্যাযন 
সম্ভব। আমাদের শিক্ষার হারই এর অন্ততম কারণ । 
রবীন্দ্র সংগীতেই আমি মুগ্ধ হই বেশি। একটি কথ! অপকটে শ্বীকার করি, 

যত পরিণতি লাভ করছি বয়সের দ্দিক থেকে ততই ববীন্দ্রসংগীতের প্রতি 

আমার আকর্ষণ বাডছে। শিক্ষা, রুচির ক্ষেত্রে, মানসিক পর্যায়ে এ যেন 

এক পরিণত-উপলন্ধি | 

প্রকৃত শিক্ষা পেলে কি কেউ বিভেদকামী বা সাম্প্রদায়িক হতে পারে? 

পাবে না। যারা এই শক্তিকে মদত দেয়, পুষ্ট করে তাদের কাছে 

রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক ভূমিকা নেই। তাদের জাতীয়তাবোধ উদ্ধদ্ধ 

করতে হবে, সেটাই প্রথম প্রয়াস হওয়] উচিত । 

[00] ভাবন। চিন্তা 
৮ এ রর পা অর, ৯০০৬ সত এ, ৮ ৪ জপ 

যাদের মধ্যে ক্ষমতা নেই, তারা পচিশ বছরে বিশ্বতির 

অন্ধকারে ডুবে যান অথচ ক্ষমতাবানের! ১২৫ কেন ৩০০০ 

এপ্রেমেক্দ্র মিজ্রঃ বছরেও বেঁচে থাকবেন । বুবীন্দ্রনাথ চিন্তা, ভাবনায় 

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ চেতন-অবচেতন মনে সর্বজই বিরাজ 

করছেন । 

শাস্তিদেব ঘোষ 8. ফারা লেখাপডা জানেন না সংবাদপত্র পাঠকরেন তাদের 

মধ্যে গুরুদেব সম্পর্কে জান ও আগ্রহ বেড়েছে । তবে 
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ডঃ স্বকুমার জেন £ 

রাধারা ধীদেৰবী 

ভন্সদা শঙ্কর রায় ঃ 

গ্রামের মাছুষ যার! লেখাপড়। জানেন না, তাদের মধ্যে; 
গুরুদেব কতট। পৌছতে পেরেছেন বলতে পানি না। 

ভারতবর্ষে বিশেষকরে বাঙালীদের মধ্যে মাতামাতি: 
করার প্রবণতা আছে। উদূতে কথা আছে “হজ্জতে 

বাঙ্গালী । তা ধর্ম হোক, ফুটবল খেলাতেই হোক- 
সর্বন্ই মাতামাতি যা, অত্যন্ত অসাড় । টিন বাজনার 

মত। রবীন্দ্রনাথকে গোডা থেকে খুব কমজনই বোঝে, 

পড়ে। জন মনে ববীন্দ্রপ্রভাব কম। “১২৫ বছরে 

উৎসব, কোনও মানে হয় না। মূল ব্যাপার পড়া । 

সর্ঘদ1 তিনি রবির মতই উদ্দিত হয়ে আছেন। চোখ 

মেললেই দেখতে পাব। ১ বছর বা ৫০০ বছর নয়» 
যতদ্দিন বাঙলা ভাষা থাকবে ততর্দিন তিনি থাকবেন।, 

“রবীন্দ্রনাথকে আমরা পরিপাক করে চলেছি-_ভবিষ্যতেও 

চজবে।, 
“আধুনিক সাহিত্যের নিরিথে রবীন্দ্রনাথের বিচার ঠিক 
হচ্ছে না। তিনি অত্যন্ত গতিশীল, দৌডরাজ কবি।, 

ইনি হ্বীকার করেন ১২৫ বছর পৃতি উৎসব উদযাপনের 
সার্থকতা । আর বববীন্্র ট্রাডিশন সম্পর্কে বলেন; 
“কোন ট্রাডিশন একই বকম স্থায়ী হয় না।, রবীন্জু 

যুগ এটা নয় তবে তার প্রভাব ছাডিয়ে আজকের সমাজ 
অনেক খানি এগিয়ে গেলেও তার মত বড়ো মাপের কৰি 

আমাদের পথপ্রদর্শক। 

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী 'হারাজ ঃ “আমি মনে করি রবীন্দ্র সাহিত্যের 
সমাদর হবে ততঙ্গিন, যতদিন মানুষ 

উপনিষদকে ভালোৌবামবে, যতদিন 

মানুষ তার নিজের 'সবা তার পৰিচয় 

পাবার চেষ্টা করবে, যতদিন মানুষ 

সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা করবে & 
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মতামত 

সমরে বস্তু £ 

'-*বুবীন্জরনাথ শুধু সাহিত্যিক ও 
দার্শনিক তাই নয় তিনি পল্লীসংগঠন 

এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে 

গেছেন তাও আমর] গর্ের সঙ্গে স্মরণ 

রাখব ।” 

“রবীন্দ্রনাথের সব উপস্টাসেরই যূলকথা হল ব্যক্তির 

নিজেকে খুঁজে ফেরা। আত্মান্থসন্ধান।**.আধুনিক 

মান্থষের একটা বড় সম্কট হল নিজেকে আবিষ্কার কর1।' 

( আনন্দবাজার, ৯মে, ১৯৮৬) 

নুলীল গঙ্োপাধ্যায় ই “রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি চিনতে আমাদের আরও 
অনেকদিন লাগবে মনে হয় | (তর্দেব) 

লীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ই রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাগল্পলের অনেক বিবর্তন 
ঘটেছে। পার হয়ে গেছে কয়েকটি প্রজন্মের সাহিত্য- 

চর্চা । গল্পের বূপাস্তর ঘটে গেছে অনেক । : আজও 

যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বহুল পত্তরিমাণে পঠিত হয় তান 

কারণ এইসব গল্পের বিশ্বজনীনতা', কালাতিক্রমীগুণ। 

পরবর্তী ছোট গল্পে যতই বিবর্তন ঘটুক, তাতে 

রবীজ্ুনাথের রচনা বাতিল হয়নি, হবেও না? (হদেব) 

কমলকুমার সান্যাল £ “বর্তমান দেশের গভীর সংকটের কালে এবং বিশ্ব 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একশো পচিশ বছরের 

আলোকে কবিকে বিচার করলে দেখি, সকলের আগে 

কবির প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের প্রতি নতুন করে দৃষ্টি দেওয়। 
দরকার। বিশেষ করে আজকের দিনে কবির প্রতিষ্ঠিত 
মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন। দেশ আজ 

১, কুতজ্ঞতা স্বীকার £ কলেজ ইট, ১৩৯৩ বৈশাখ, পৃঃ, ১৪-১৭ 
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গভীর সংকটের মুখে। দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় 
সংহতি বিপন়, হতাশা আর নৈবাশ্যে মানুষ জর্জরিত, 

দেশপ্রেম মানুষের মন থেকে মুছে যেতে বসেছে। 

আজ তাই কবির বাণী অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলে 

দেশ ও জাতি নতুন বলে বলীয়ান হতে পারে।, 
( দৈনিক বন্ুমতী, ৪মে, ১৯৮৬) 

এক প্রতিবেশী 2 

ভিন্ রাজ্য, ত্রিপুরা থেকে অধ্যাপক সমীরকাস্তি দাশ 

কলিকাতায় এসেছিলেন জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে । সঙ্গে 

ছিল তীর বাঙালী ও জ্তিপুরার উপজাতীয় কিছু যুবক, 
যুবতী। এদের নিয়ে জ্তিপুরী ভাষায় “ককৃবরক”মাধ্যমে 

সংগীত পরিবেশন করে গেলেন কলকাতায় । রবীন্দ্রনাথের 

খতু পর্যায়ের গান ককৃবরক” ভাষায় সংকলন করে এই 
অন্ুষ্ঠান। তিনি এর জনপ্রিয়তার কথাও বললেন । 

সেই সঙ্গে জানালেন, রবীন্দরচর্চা জ্রিপুরাতে বেশ ভাল 

ভাবেই হুচ্ছে। সেখানে ববীন্দ্র পরিষদ আছে। তিনিও 

তাতে যুক্ত । ববীন্দ্রলংগীত চর্চা এখন বেশ এগিয়ে চলেছে। 

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরা পিছিয়েও নেই। তিনি ও সংগীত 

বিদ্যালয় চালান একটি ॥ এই প্রসঙ্গে বললেন, রবীন্দ্রনাথ 

ত্রিপুরার রাজবাড়ির শিল্প-আঙ্গিক দেখেছিলেন । কিন্ত 

উপজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হননি । যদি তাই 
হতেন তীর গীতি ও নৃত্যনাট্যে স্রিপুরী প্রভাব ছড়িয়ে 

পড়তো। আমরা চেষ্টা করছি, রবীন্দ্রসংগীত ভার-পর্ধায় 
উপজাতীয় ছচ্ৰে সংগীতে কতটণ আনা যায়! 

প্রশ্ন 0 গ 0 পরায় £ 

উত্তরঃ ১. ১২৫-তম পূর্তি উত্সব উদ্যাপনের প্রযোঞন আছে। 
তিনি বিশ্বকবি বলেই নয়। সকল মনিব মনে তীব্র 



প্ররগাশ, তার নাম ছড়িয়ে আছে । আডঙ্বর বা হুঙ্গুগ 
ভ্রিপুরায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। 

সত্যিকারের সাহিত্য প্রেমিক ধার, তার! রবীন্দ্রনাথকে 
অত্বীকার করবেন না। আগর তলার কবি সাহিত্যিকরা 

কখনই অস্বীকার করেন না। আমার মনে হয় এ ষে 

স্র্ধ আছেন মাথার ওপরে, তাকে অস্বীকার করা যায় 

কী করে। 

অস্তিত্ব অস্বীকার কর যাবে না। কিছু মানুষের মধ্যে 

অদল্স বদল করার স্পৃহা থাকবে তবু ও তার অস্তিত্ব বিলীন 
হবার নয়। 

বর্তমান সাহিত্যে ষ্দি কিছু অগ্রগতি হয়ে থাকে 

তাত মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মুল্যয়ন মেনেই এবং 
ব্রবীন্্রনাথকে ছাডিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তবে 

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বজননীতা এখনকার মধ্যে নেই। 

প্ুুণশ্চ' কাব্যের “ছেলেটা” এবং এর প্রকাশভঙ্গি ও চব্িজ্র- 

বর্ণনার তুলনা কই। জ্্রিপুরায় ববীন্দ্র-চর্চা যত কৰি 
অন্যচর্চা আমরা! তত করি না। পরাধীনতার আমলে 

নজরুল চর্চা যতটা হযেছে এখন আর ততটা হকস না, 

হয় রবীন্দ্রর্চ। ঘবে ঘরে ববীন্দ্রনাথ পৌঁছে দেবান 
আমর? চেষ্টা চালাচ্ছি । 

বুবীন্দ্রসংগীতই আমান পছন্দ ও চর্চা এবং প্রশিক্ষণও 

দিচ্ছি। 

জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ত্রিপুরায় অনেক 
সেমিনার হচ্ছে । বিচ্ছিন্নতাবাদ জ্িপুরার সাম্প্রতিক 

জটিল সমস্যা ॥। এই প্রশ্ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা সামনে 

আনছি; আনছি তার গান ও শিল্প-কর্ম। 

সমীরকান্তি দাশ 
বামনগর ২ রাস্তা নং ৩ ডাক রামনগর । আগরতলা | 
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নেপাল মভভুমদার £ 

ক্ষদিরাম দাস £ 

'যণছারা সাহিতো শ্রেণীসংগ্রাষ ও সমাজচেতনাক 

কথ! বলেন তাহারা লক্ষ্য করিবেন, রবীন্দ্রনাথ 

জমিদার মহাজনদেরু শোষণ--অত্যাচারের বিরুদ্ধে 

কী ন্ৃতীব্র দ্বণা ও উদ্মা প্রকাশ করিয়াছেন : প্রতিটি 

ছড়ায় কাব্যে । ত্তান্থারা এও দেখিতে পাইবেন, 

অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে চাষীর স্বত:ৃ্ত 

বিদ্রোহ ও সংগ্রাম-প্রবণতাকে কবি কতখানি 

মহিমান্বিত রূপে চিত্রিত করিয়াছেন । 

[ _ভারতের জাতীযত। ও আত্বভাতিকতা এব ববীন্দনাথ, 

চতুর্থ থণ্ড, ১৯৭১, পৃ, ২০৯ ] 

'মান্ুষ অপরাজেয্ন, কোনো প্রতিকূল অবস্থার নিকট 

সে হার যানে নাই। সমস্ত রকমের বাধা ও 

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এবং এতখানি 

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া তবে আজ 

সে মান্থষে পরিণত হইয়াছে । কবি চিরদিনই 

মানুষের এই বৃহত্তর ও মহুত্তর--তাহার অপরাজেয় 
সংগ্রামী-সতার জয়গান করিয়াছেন 1, 

[ __তদেব, মঠ খণ্ড, ১৯৮০, পু ৪২৮] 

কবির উপলব্ধি হলো, ধনতস্ত্ের নিষুর উন্মত্ততা, 

মান্থষের রক্তের বিনিময়ে পণ্য উদ্গার স্ষষ্টির পক্ষে 

কাদচ স্বাভাবিক নয়, এ আপন1 থেকেই অভিশপ্ত, 

কিন্তু ধ্বংসের জন্য শ্রমিক পক্ষেও আত্মদানের 

প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন । কবিসত্বার মজে কবির রাজ- 

নৈতিক ব্যক্তিত্বের যোগের ফলে তাকে এই সত্য 
পরিস্ফ্ট করতে হলো যে, গ্লেহনতী মানুষছাডা 

আজ রাষ্্র,বাণিজ্য,পণ্য, সভ্যতা সংস্কৃতির আস্ফালন 

সহ যে বথধাত্ত্। দিগবিদিকে চালু করা হয়েছে তার: 

চাকা অচল হয়ে পডবে। 
[ --গণশক্তি। ৪-ঠা মে, ১৯৮৬ ] 
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নল্গগোপাল সেনগুপ্ত “আধ্যাত্মিকতা নয়, মোক্ষ নয়, বিজ্ঞানের" 

শক্তিতে সমাজের আমৃল রূপাত্তর ঘটিয়ে মানুষের: 
দৈম্ত ও কৃসংফার মুক্ত করতে হুবে, এই কথা 
বলেছেন তিনি ।***তিনি মনে করতেন শিক্ষা ও 

সমৃদ্ধির ব্যাপ্তি হলে মানুষ নিজে থেকেই সর্ব- 

গ্রাসের মনোভাব মুক্ত হবে|, 
[ পশ্চিমবঙ্গ, বৈশাখ, ১৩৯১ ] 

অনুনয় চট্টোপাধ্যায় “অনেকেই তাকে ( ববীন্দ্রনাথকে ) আধ্যাত্মিক 

মানবতাবাদী বলে খস্তিত করে দেখেছেন। 

কিন্ত তাঁর মানবতাবাদ ছিল মানুষের বিজ্ঞান 

চেতন', বস্ত বিশ্বাস ও আত্মিক শক্তি ভিত্তিক 

পরমতসহিষু বিশিষ্ট প্রতীতি। তা সমাজ- 
বাদী মানবতাবাদ নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু ধনবাদী 

মনেবতাবাদও পুরোপুরি নয়--অতিরিক্ত কিছু। 

তার আধ্যাত্মিকতা পরপর বিদ্সিত হয়েছে, কিন্ত 

মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিল চির অবিচল ।, 
পশ্চিষব্গ, ৯€ম। ১৯৮৬ ] 

ইক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় 8 “আজ এই সাম্রাঙ্জবাদী নক্ষজ্র যুদ্ধের যুগে, 
দেশব্যাপী দারিদ্র্-অশিক্ষা-শোষণ-বঞ্চণার ক্রম- 

বর্ধধান পস্কিলতার যুগে, জাতীয়সংছতির 

সংকটময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ও আস্ত- 

জাঁতিক চেতন। বিশ্বমানবতার বোধ এবং 

মানুষের প্রতি বিশ্বাদের আতি সংগ্রামী প্রতিটি 

মানুষের কাছে অন্ততম আশ্রয় । ব্রবীন্দ্রনাথের 

সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা তাদেরই ঘরে |, 
( --যুবমানস: মে, ১৯৮৬ ) 

॥ কথাসাঙ্গ ॥ 

“সমীক্ষণ' পর্যায়ে “ক? থা এবং গ? শ্রেনীতে জীবনসংগ্রামী মানুষের চোখে 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মতামত তুলে ধরেছি। বক্তব্য একান্তই তাদের নিজস্ব । 

৪৪8৩ 



সংযোজন, সম্প্রসারণের সুযোগ নেওয়া হয় নি। কিছু মতামতে আড়্টত। 
আছে আবার আতিশষ্যও আছে। তবুও সেসব সাজিয়ে দিলাম। 'ক' শ্রেণীতে 

'অতি সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের কাছে হাজির হয়েছি। 

শতেক মানুষ এতে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাতে হিসেব পেতে স্থ্বিধে হয়েছে। 

'এর ফলে যে ধারণ হয়েছে, তাহলো এই; এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে 

'অনেকেই আছেন যার! রবীন্দ্রনাথকে জানেননা, তাদের অজ্জতা আছে আবার 

কিছু ধরিয়ে দিলে কৌতুহলতার অস্ত থাকে না। আমাদের “গড, উপস্থাপনার 
থেকে চিত্রটি বোঝা যাবে। এবং বেশ কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষ আছেন 

€ যারা স্কুল বা কলেজ গণ্তী পার হয়েছেন ) তাদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 
আশ্চর্য উদানীনতা আছে, পড়াশুনা বিশেষ কিছু নেই। “কলেজস্্রীট” পত্রিকার 

অন্ততম সম্পাদক স্থুনীলম ঘোষ বর্তমান লেখককে আক্ষেপের সঙ্গে 

বলেছিলেন ; রবীন্দ্রজয়ন্তী মানে ছবি, কিছু ফুল আর পোশাক । অথচ মন- 

প্রাণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানার চেষ্টা নেই। কী এশখবর্ধ তিনি রেখে গেছেন ; 

তার গ্রহণ নেই। মন্তব্যটি ষথার্থ। জনৈক লেখক লিখেছেন £ “কবির প্রতি 

আমাদের অন্তরের টান থাকলে বিভেদকামী শক্তি ও সংহতির পরিপন্থী শক্তি 

মাথাচাড়া দিয়ে উঠত না। জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসতন]। 

দেশের এবং মাস্ষের ভালবাসায় চিড় ধরত না ।' বিকৃত রুচির সাহিত্য স্থঙটি 

'হোত না। নারী-্্রগতি পিছিয়ে পডত না।, 

(দ্র. দেনিক বন্ুমতী ৪51 মে? ১৯৮৬ ) 

একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল। ববীন্দ্রনাথের গান প্রায় সকলেরই ভাল 

লাগে। শিয়ালদহ স্টেশন, সাউথসেকশনের মুটে-মজুর এবারুদ নক্কর। সবে 

ঝাক। নামিয়ে গামছ! দুলিয়ে হাওয়া করছেন নিজেকে । জিজ্ঞেস করলাম 

রবীন্দ্রনাথের কথা । তদ্গত হয়ে বললেন অনেক কথা । মবশেষে গানের 

কথায় একঝলক হাসি £ “বাবু ফেইন গান করেন ।' 
কবি নিজেও বলেছেন জীবনের শেষ-বছরে । রাণীচন্দকে একদিন বললেন ঃ 
“এত লিখেছি জীবনে যে লজ্জা! হয় আমার । এত লেখা; উচিত হুয়নি। 

জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক । সব ফলঈীই যে মডাইতে 

জম! হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইছুরে খাবে। তবুও বাকি থাকবে 



কিছু। জোর করে কিছু বলা যায় না; যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে 
সব কিছুইতো বদলায় । তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান এটা জোর 

করে বলতে পারি । 

এখানে এইযাত্র বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বাস্তবিকই বিন্ময় । 

আগামীদিনের মানুষের কাছেও বোধকরি বিস্ময় হয়েই থাকবেন । কবির 

স্ষ্টির আনন্দ ও এশ্বর্ধে আমরা গর্ব করি বটে তবে আত্মমগ্ন হলাম কই ! কথাটি 

ক্ষোভের, আবার বলছি কিন্তু সত্য। কবি বলেছেন £ “মানুষকে ঠিক ধরার 
পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোন, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ । ( ভাম্ুসিংহের 

পত্রাবলী। বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃঃ ১২৩)। আমরা তার কোনটাই 
খোজ করিন1। কিংবা এ যে, “মানুষের মধ্যে একটি আইডিয়াল মানুষ আছে, 

তাকে কেবলমাক্স ভক্তি-গ্রীতি সেনের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায় ।” 

( ছিন্নপত্র £ পত্রসংখ্যা ১৩৯) ২৮২১৮৯৫ )। সেই নাগালের সন্ধানে আমাদের 

অনেকেরই বিভ্রঘ থেকে গেল। পরিণতি ও কল্যাণের স্তর ধরলাম নাঃ তাই 

আমাদের চিত্তে তার অধিষ্ঠানের প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই জাগে । 

তবুও শেষ কথায় বলি। মাছ্ষের প্রতি শ্রদ্ধয়া দেয়) শ্রদ্ধা জানাতে 
পালে ববীন্দ্র-দীক্ষা অনেকখানি সম্পূর্ণ হয়। তাতেই হয় কল্যাণ ও মঙ্গলের 
প্রত্ষ্টা। এবছর সেই পবিভ্র শপথেরই দিনাম্বদৈনিক প্রত্যাশা ও পরিক্রম! ৷ 
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চিত্ত মণ্ডল 

রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কাছে পৌছে দিতে হবে 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবস্থ রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবাধষিকীর শুতন্চনা 

করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে আরে! অধিকতর মানুষের কাছে 

পৌছে দিতে হবে।১ এবং তিনি জন্মবাধিকীর সরকারী কর্মস্থচী অনুযায়ী 

ময়দানে আয়োজিত রবীন্দ্র মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন, 

ববীন্দ্রনাথকে নিয়ে বক্তৃতায় কাজ হবে না, চাই শিক্ষ|।২ ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই 

বক্তব্য ছুটি পেশ করা হলেও মূলত এ ছু'য়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। প্রথম 

উক্তির অর্থ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে সীমাবদ্ধতা! ও মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মাণস চর্চার 

ক্ষেত্র থেকে আরো! অধিকতর মান্তষের কাছে পৌছে দিতে হবে। এই “অধিকতর, 
কথাটির মধ্য দিয়ে জ্যোতিবাবু বৃহত্ত্ৰ জনগোষ্ঠির কথ। বোঝাতে চাইছেন । কিন্ত 

এই মন্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিষয়টির দুটি দিক আছেঃ ক. 

মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর কুক্ষিগত খডিরগণ্ডি থেকে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের 

কাছে নিয়ে যেতে হবে» এবং খ সেই খড়িরগণ্তির অর্গল ভাঙ৷ প্রক্রিয়াটি 

কার্যকরী হবে কোন্ নিয়মে বা কৌশলে ? কাজেই একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়া- 
শীনতা বা সংস্কারবাদীদের মুখোমুখী হতে হবে, অন্যদিকে কৌশলগত গ্রকল্প নিয়ে 
জনগণের কাছে পৌঁছনোর প্রক্রিয়া চালাতে হবে। কাজেই এই ছিন্মধীন 
গতিশীলতার ফলে একাজের পরিধিটাও ব্যাপক হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই 

“অধিকতর? মান্নুষের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌছে দেয়া আদৌ সম্ভব কিনা কিংবা 
সম্ভব হলেও সেই রণকৌশলটি হবে কোন্ ধরনের? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এই 
কাজটি করতে গিয়ে যদি একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন, 
আইনগত বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করেন, যারা রবীন্দ্রনাথের সীরা জীবনের 

পিজ নিয়ে বসে আছেন, তবে তাদ্দের দিক থেকে আসা সেই বাঁধার পাহাড 

অতিক্রমিত হবে কিভাবে? কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিস্তদ্ধতার নামে যারা রবীন্দ্রনাথকে 



ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে ফেলতে সদা তৎপর, তাদেরই বা যোকাবিল! হবে কোন্ 
পন্থায়? এই দুটি প্রশ্ন মোটেও হেল! ফেলার নয়) কেননা, রবীন্দ্রনাথকে ইচ্ছে 
করলেই, জনমানসে সধারিত কর! যায় না, তার জন্য বাধা আছে, বিপত্তি আছে, 

ট্রাপ্টি আছে, বোর্ড আছে, শ্বত্ব সংক্রান্ত আইনী থু*টিনাটি আছে এবং এই সব 
বাধা পেরনোর কাজটি মোটেও সহজ নয় । 

বিবেচনা করে দেখা যাক যে-দেশের শতকর। ৬ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, সে দেশে 

রবীন্দ্রনাথের চর্চা, বোধগম্যতা এবং তীর দর্শন, কর্মপ্রবহ, পরিকল্পনা এবং স্বপ্নকে 

জনগণের কাছে পৌছে দেয়া হবে কোন্ সহজ পন্থায়? প্রশ্নটা সহজ হলেও এর 
সমাধান মারাত্মকভাবে জটিল এবং গ্রস্থিলও বটে। যে-দেঁশের যথার্থ কবিতা 

পাঠকের সংখ্যার হিসেব হাতে গোনা যায়, যে-দেশে পয়ারধর্মী পদ্ঘের প্রবাহ 

নিরক্ষর কিংবা আধা শিক্ষিত মানুষকে আচ্ছন্ন এবং আপ্লুত করে এসেছে আবহমান 

কাল থেকে, সেদেশে রবীন্দ্রনাথের মত একজন আধুনিক কবির বিচিত্রগামী কবিতা, 

দার্শনিক সুলভ চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধ কিংবা রূপক নাটক সরাসরি পৌছে দেয়! সম্ভব 
হবে কি? জ্যোতিবাবু তার ময়দানের এ ভাষণে এই সমগ্ডার সমাধানের একটি 

রাস্তার কথা বলেছেন £ বক্তৃতায় কাজ হবে না, চাই শিক্ষা । শিক্ষা যে একজন 

মান্চষের শজনশীল কর্ম উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বিরাট দিশা, একথা নিঃসন্দেহে 

অনম্বীকাধ | জ্যোতিবাবু বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এইভ্যুবে : রবীন্দ্রনাথ 

বাংলাদেশের কবি । কিন্তু তার বই পড়তে পারে, তার গল্পের মর্ম বুঝতে পারে 

এমন লোকের সংখ্যা খুবই অন্ন । কারণ শিক্ষার প্রসার যা হওয়া উচিত ছিল, তা৷ 

হয়নি।৩ তিনি উপলব্ধি করেছেন, যে-দেশের ৬* ভাগ মানুষ নিরক্ষর, সেদেশে 

নিছক বন্তৃতা করে রবীন্দ্রনাথকে বোঝান! সম্ভব নয়। তিনি তীর এঁ ভাষণে 

এই ব্যাপারে সরকারের ছুটি প্রকল্পের (0701500 ) কথাও ঘোষণা করেন । তিনি 

বলেন: বারভূমের বোলপুর ও মেদিনীপুরের ঘাটালে নিরক্ষর মান্থ্যদ্দের শিক্ষিত 
করে তোলার জন্য বামক্রণট সরকার ছু'টি প্রকল্পের কাজ হাতে"নিয়েছেন ।৪ 

একথা ঠিক শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে না দিতে পারলে রবীন্দ্রনাথের 
মত একজন প্রতিভাধর মানুষের দার! জীবনের স্জনশীল কর্মকুশলতার মর্মবাণী 

জনগণের কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্রে একটা বিনীত 

নিবেদন আছে : পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মান্থুষ কিংবা! একটা বিরাট অংশের মানুষ 
অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হয়েও ধর্মালোচনা৷ বোঝেন, উপনিষদ্ের গভীর দার্শনিক তত্ব 
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বোঝেন, বাউন্-ীধনার মর্ম, রহন্তময়তা, ভাববাদ মরমীবাদ, আধ্যাত্মিকতা, 

অন্থধাবন করতে পারেন, গীতার ব্যাখ্যা কিংবা চর্যার শুগ্বাদ, উক্তিরসের গভীরতা 
অবগাহন করতে পারেন ; সাধনতত্ব বা নির্বানবার্দ উপলব্ধি করতে পারেন 

এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো৷ একটা বিরাট অংশের মানুষ লেখাপড়া না শিখেও 

কেবল শ্রবণয্ত্রের মাধ্যমেই মার্কসবাদের মত একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্বদ্ধে 

ধারণা তৈরি করে সচেতন হয়ে উঠতে পারেন, মার্কসীয় অর্থনীতির দুরূহ জটিলতত্ব 

বোঝেন । তবে রবীন্দ্রনাথ কি এতই জটিল ও দুর্বোধ্য যে তা আয়ত্ত করা যাবে 

না? প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, ববীন্দ্র-দর্শনের অনেকথানি জায়গ। জুডেই 

আছে যে-ভারতীয় সংস্কৃতির এতিহৃ, তা তো এদেশের জনগণের বোধ ও বোধি 

এবং রক্তের গভীরে চেতনাগত স্তরে হাজার বছর ধরে সঞ্চারিত হচ্ছে। তবু এই 
রবীন্দ্রনাথ এখনও আয়ত্তের বাইরে কেন? কাজেই ববীন্দ্রনাথকে আয়ত্তে নিগ্নে 

আসতে হচ্ছে একদিকে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকবে, 

পাশাপাশি ভাবতে হবে রবীন্দ্রনাথকে ঘরে ঘরে পৌছনোর বিকল্প পদ্ধতীর কথা। 
ভাবতে হবে মার্কববাদ বোঝানোর জন্য যে-সব কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন কর! 

হয়, রবীন্দ্রনাথকে বোঝানোর 'জন্য সেইসব পস্থা অবলম্বন করা যাবে কি না। 

কিংবা বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় টলাস্টয় কিংবা তুর্গেনিভকে অনুশীলনের ব্যাপারে অথবা 

চীনের বিপ্লব পূর্বকালের শিল্প সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের যে রীতি নীতি 
অনুসরণ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত 

হবে কি না? নিরক্ষর মানুষকে যে-পদ্ধতিতে মার্কসবার্দের মত বৈজ্ঞানিক মতবাফ 
কিংবা তার অর্থনৈতিক উতপাদনতত্ব, ছ্বাম্বিক বস্তবাদ, প্রাচীন শিল্প সাহিত্য 
বিচারের মার্কসীয় রীতি নীতি কিংবা! এ-দেশীয় ভাববাদ বোঝানোর যে 'কথকতার? 

তঙ্গি অবলঘ্বিত হচ্ছে, তাকে কেন এক্ষেত্রে গ্রহণ কর] যাবে না? সেইপথে 

এগুবার আগে গোটা বিষয়টিকে কতগুলো স্ত্রাকারে দাড় করিয়ে নেয়া যেতে 

পারে। এবং রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কাছে পৌঁছনোর পথে নান! ধরনের অন্তরায় 
এবং সমস্যা আছে। সেলব সমস্যার অর্গল অতিক্রম করে বিভিন্ন পদ্ধতিগত 
কৌশল গ্রহণ করা যাবে। সমস্যা এবং রণকৌশলগুলিকে স্তরগ্গত দিক থেকে 

বিন্যস্ত কর। যেতে পারে £ 
ক, রবীন্জু রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচারজনিত সমস্তা 

খ. রবীন্দ্র রচনার সদর্থক বা উপযোগিতামূলক € 41110781190) অংশ সমূহ 
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নির্বাচন 

গ. রবীন্দ্র রচনা প্রচারের বাহকজনিত সমস্যা এবং 

ঘ. রবীন্দ্র রচন! প্রচারের সহজতম রণকৌশল 

ব্যাখ্যা ১. ক 

ক. রবীন্দ্র রচনাৰলী প্রকাশ ও প্রচারজনিত সমস্তা 

একথা! ঠিক যে লেনিন, স্তালিন, মাও-সেতুংয়ের রচনাবলীর প্রকাশন! কিংবা 

প্রচারের জন্য স্বত্বজনিত কোন সমস্ত নেই । টলস্টয় এবং তুর্গেনিভ রচনা-সম্তার 
এখন জাতীয় সম্পদ । লেনিন রচনা সম্ভাব্সের এখন আন্তর্জাতিক হ্বীকৃত। এটি 

একটি ফলিত বিজ্ঞানের (91)11150 5০160০০) রূপ নিয়েছে । কিন্তু রবীন্দর- 

রচনার কপি রাইট কিংবা স্বত্ব এখনও বিশ্বভারতীরই হাতে । ১৯৯১ সালে কপি 
রাইট উঠে যাবে । তখন এর প্রকাশনা এবং প্রচার নিয়ে এত কড়াকড়ি হয়তো 

থাকবে না। আইন মাফিক মে রকমই কথা। ইচ্ছে করলেই রবীন্দ্র রচনাবলী 

প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য অনুমতি নিতে হয়। বিশ্বভারতীকে রক্ক্যালিটি 

দিতে হয়। সরকার কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান যদ্দি রবীন্দ্র রচন। প্রকাশ করতে 

উদ্যোগী হন, তবে এর জন্য তাদেরকে বিশ্বভারতীর অন্মমতি নিতে হবে এবং 

দ্বিমত রয়্যালিটি দিতে হবে। রুধ্যালিটি নিয়ে দর কষাকধিও হতে পারে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০ হাজার রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন চড়া 

হারের রয়্যালিটি দিয়ে এবং চাহিদার দিকে তাকিয়ে আরো ৫০ হাজার কপি গ্রন্থ 

ছাপার অনুমতি চাওয়! হলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আরে! অতিরিক্ত রয়য।লিটি দাবি 

করেন । এবং এই রয়্যালটির টানাপোড়েনের জন্য জনগণের কাছে চাহিদ। 

মাফিক রবীন্দ্র রচনাবলী নিয়ে যাওয়৷ সম্ভব হয়নি । সরকার ও বিশ্বভারতীর এই 
ঝগড়। এখন বহুল প্রচারিত । কাজেই দেখা গেল ইচ্ছে করলেই চাহিদা মত বই 

ছেপে জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব নয় । ১৯৯১ সালে কপিরাইটের 
কড়াকড়ি উঠে যাবে । কিন্তু এ নিয়ে যাতে মহোত্সব না লেগে যায়, তার নাম 

করে অভিন্যান্দের মাধ্যমে রবীন্দ্র রচনাবলী একটি ট্রাস্টের হাতে রাখার জোর 
চেষ্ট] চালানে। হতে পীরে বলে শোনা যাচ্ছে; য্দ তা সত্যে পরিণত হয়, তবে 

সযন্তা যে-তিমিরে ছিল, সেখানেই থেকে যাবে। বুবীন্দ্নীথকে জনগণের কাছে 

নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে এই বড় বধাটি অতিক্রম করার সমশ্যাটি জটিল আকারেই 
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থেকে যাবে। রবীন্দ্র রচনাৰ্লীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে কেন্দ্রীয় 

সরকার বিভিন্ন ভাষায় অঙ্বাদের মাধ্যমে সাব সিডি দিয়ে এর প্রচারকে সরল 

করতে পারেন ৷ কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব বহন করলে একদিকে এর জাতীয় 

সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পথে যেমন বাধা থাকবে না; দ্বিতীয়ত গ্রন্থ প্রকাশে 

অর্থ নৈতিক ঝুঁকি ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর বরতীবে না। জাতীয় 

স্বার্থে ই সরকার তা করতে পারবেন। এবং তৃতীয়ত যদি কপিরাইট সংক্রান্ত 
সমন্তা দেখা! দেয়, প্রয়োজনে অডিন্যান্সের মাধ্যমে সরকার এই ব্যাপারে আইনী 

ব্যবস্থা নিতে পারবে। এই প্রকাশনা সমন্তা মেটাতে পারলে প্রচার সমশ্যা 

অনেকাংশে পদ হয়ে আসরে | 

ব্যাখ্যা ১. খ 

দ্বিতীয় সমস্যাটি রবীন্দ্র রচনার বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়ে । শুধু প্রকাশন! সমস্যাই 
নয়, রবীন্দ্র রচনার উপস্থাপনা নিয়েও সমন্তা আছে । রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্ভারের 

যে-কোন অংশ বিশেষের সরাররি প্রকাশের জন্য আগাম অনুমতি নিতে হয় । 

দ্বিতীয়ত, যদি কোন রচনার ভিন্নতর রূপান্তর (যেমন কোন গল্পের নাটাবূপ, 

বা কোন সংগীতের নৃতারপ ইত্যাদি) করার চেষ্টা চালানে! হয়, তবে তারজন্যও 

অনুমতি প্রয়োজন | এছাড়া রবান্দ্রনাথের কোন গান যর্দি রেকর্ড করার প্রয়াস 

চালানোর চেষ্টা হয়, তবে সেই গান রেকডিংয়ের আগে সর সংক্রান্ত কিংবা উচ্চারণ 

বিষয়ক 'নে৷ অবজেকশন" সার্টিফিকেট বিশ্বভারতীর মিউজিক্যাল বোর্ডের কাছ 
থেকে আগাম নিতে হবে। তার। যদি কোন শব্ধ উচ্চারণে ত্রুটি বলে মনে করেন, 

কিংবা যদি স্থরের বিভ্রাট লক্ষ্য করেন .( যা নেহাৎ ধর্তব্যের মধোই নয় ), এ 

সামান্য ক্রটির দোহাই দিয়ে সে-গান রেকডিং-এ বাধা দ্রিতে পারেন । দেবব্রত 

বিশ্বাস-এর করুণ কাহিনী মকলেরই জানা । এটা একটা বড সঙ্নশ্যা । প্রশ্ন হচ্ছে 

একটাই যে রবীন্দ্রনাথের সংগীতের বিশ্তদ্ধতা বজায় থাকবে কিনা । প্রসঙ্গক্রমে 

বল! যেতে পারে রবীন্দ্রপংগীতের গানের মর্সবাণী যদি ঠিক ঠিক মৃত হৃদয়ে সঞ্চারিত 
কর] যায়, উপলব্ধির ফ্রেমে বদ্ধ কর! যায়, তবে স্থ্রের ক্ষেত্রে কিংবা লয় বা তালের 

ক্ষেত্রে কিঞিৎ এদিক ওদিক হলে কি খুবই অগ্তায় হয়ে যাবে? একদা বিটল 
কবিরা স্থুর করে কবিতা পড়তেন, এখনওয্দৃক্ষিণ ভারতের অনেক কবিতা এভাবেই 

গীতাশ্রিত ভঙ্গিতে পড়া হয়। কিন্তু আধুনিক কৰিতা৷ গীতাত্মক এমন কি গীতি 
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কবিতাও । সেদিক থেকে লয়ের চেয়ে ধ্বনিটাই এক্ষেত্রে বড হয়ে দেখা! দেয়। 

এটা কালেরই দাবি । রবীন্দ্রসংগীত সুরের বিলঙ্বিত লয়ের মাধ্যমে যদি সুরের 

ফাক ফোকর বন্ধ করা হয়, এবং যদি যন্ত্র ব্যবহারে (সেই মাত্র! পূর্ণর প্রশ্ন আসে, 

তবে বিলম্বিত লয়ের বদলে স্থরের ক্ষেত্রে যদি একটু এদিক ওদিক হয়, তবে খুবই 

কি ব্যাকবণ বিরোধী বলে মেনে নিতে হবে? ছিতীযত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গানের 

কলি ব। শব আসলে কলকাতার আঞ্চলিক ভাষা এবং এখন তা৷ 90090 বাংলা 

বলে সর্বজনম্বীকৃত | নোয়াখালি কিংবা! বরিশ।ল বা চট্টগ্রামের লোকের উচ্চারণের 
সঙ্গে ঢাকা কিংবা যশোরের লোকদের উচ্চারণের বহু ফারাক, বিশেষত ৪০০ 

বা শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে। আসলে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বারণেই মান্তষের 
৬০৭৫] ০914 তো হয়ে যায, সেক্ষেত্রে কতকগুলো বিশেধ শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে 

নোযাখ!লির কোন ব্যক্তি যেভাবে করতে পারবেন, ঢাকার কোন লোক সেভাবে 

পারবেন না, এট। সংশ্লি্ভ অঞ্চলের সহজতা, অন্য অঞ্চপের লোক তা' চেষ্ঠা করলে 

পুরোপুরি মূলের কাছে পৌছতেই পারবেন না। পূর্ববাংগার শোকেরা “বন, 

(জঙ্গল ) বলে, এপারের লোকেরা বলে বোন” । কি“বা পূর্ববাগ্লার লোকেরা 

বলে “মন (হৃদয়) এপারের লোকেরা বলে “মোন? | এই যে উচ্চারণে ঠোঁটের 

010৩7 এব” ০1০১৪-এত্স কাজ, ত| বহুদ্দিনের সমম্ত। । ব্যাকরণগত এমনি ধরনের 

হাজার ব্যবহার আছে। সে-তর্কে না গিয়ে বল। যেতে পারে, খত চেষ্টা করেও 

"চ” এব, “ছ"-ব্ উচ্চারণগত সমস্তা শিক্ষিত লোকের ক্ষেত্রেও মেটানে। সম্ভব হয়ন। 

রবান্দ্র সংগীতেব অনেক গানের শব্দের ক্ষেত্রেও উচ্চারণ নিষে অনেক শিল্পীকে 

গনদগমী হতে দেখা যায়, কিন্তু মোটামুটি গানের বাণী যদি ঠিক থাকে, স্থরের 
মাত্রজ্ঞান যদি বজায থাকে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে যদি দু'একটু হেরফের হয়, তবে কি 

রবীন্দ্রসংগীত বুঝতে খুব একটা হেরফের হয়? জর্জদাকে আইন করে সংগীত গাওয়া 

থেকে নিষিদ্ধ কর। যায়, কিন্তু ট্রেনের ব্রাত্যজনের কেউ কিংবা বাথরুমে রৃবীন্দ্ 

সংগীতের বেহ্রা গলার সংগীত চর্চার চেষ্টাকে কোন্ আইন দিয়ে ঠেকানো ঘাবে ? 

প্রশ্নট| ওথানে নয, প্রশ্ন হচ্ছে বুবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে 

হবে। কিন্তু ব্রাত্যজনেরা মূর্খ থেকে কি পুরোপুরি ব্যাকরণ মেনে গান গাইতে 
পারবেন? যদি সেদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয, তবে রবীন্দ্রসংগীত খাঁচার 

পাখির মত বন্দী হনে থাকবে ড্রয়িংরুমের আলমারীতেই । সাধারণ মানুষের কাছে 

তা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না কোনদিনই । এই সমন্থাটি নিয়েও ভাবা দরকার | 
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য্জি লামান্ত ত্রুটি থাকেও এবং তা যদি হৃদয় কন্দরে স্চারিত হয়, রক্তে প্রবাহিত, 

চৈতন্তে চেতনার রূপ নেম্ব, সেক্ষেত্রে কি রবীন্দ্রসংগীতের মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলো 

না? বারোয়ারী ক্ষেত্রে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি কিছুটা হতে পারে। না 

হলে যুগ ও সমাজ সময়কে অন্বীকার করে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কোন 65011760 

চলবে না, ফলে এ-সংগীত ১140০ বস্ততেই পরিণত হয়ে মিউজিয়ামে আশ্রয় নেবে । 

ব্যাখ্যা ২ 

খ. রবজ্জীরচনাবলীর সদর্থক অংশের নিবাচন 

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে যত গান, কবিতা, নাটক, চিঠিপত্র, গল্প এবং উপন্যাস 
লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, তা একটি মানুষের সারা জীবনে পক্ষে বোধ ও বোধির 

সংমিশ্রণে উপলদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাছাডা ভারতের মত একটা উন্নয়নকামী 

দেশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী অন্গুশীলনও এই মূহুর্তে প্রয়োজনও 

নেই। দেশ, সমাজ সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ এবং প্রগতির ক্ষেত্রে যে অংশটুকু 

তাৎক্ষণিক আশ্ত প্রয়োজন, সেটুকু আগে নির্বাচণ করে নিতে হবে । বিপ্লোবোত্তর 

রাঁশিরায় বা চীনে প্রাচীন শিল্প সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে নীতি নির্ধারণ 

হয়েছে কিংবা পরিবতিত পরিস্থিতিতে যে অংশটুকু বিশেষ প্রয়োজন, সেইট্ুকুই 
জনগণের কাছে. তুলে ধরা হয়েছে, ভারতে এখনও বিপ্লব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, 
কিংবা বিপ্রব হয়ে যায়নি, একটি 119151011-র মধ্য দিয়ে দেশ এগুচ্ছে, এক্ষেত্রে 

এঁ সংক্রান্তির সময়টি অতিক্রম করতে যে সব বিষয়বস্ এখন জরুরী দরকার, 

রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে তা নির্বাচন করে আলাদ! কর] যেতে পারে । যদি অর্থ- 
নৈতিক স্বনির্ভরতা আসে, পমান অধিকারের সমাজ তৈরি হয়, তথন রবীন্দ্র 

সাহিত্যে দাড়ি কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহীর নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, 

বর্তমান কালে এট! সময়ের ও মগজের অপচয় বলেই গণ্য হওয়া দরকার । 

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে মানুষের জন্য অনেক ভাল করার চেষ্টা করেছেন, তুল 

ভ্রাস্তি বা সীমাবদ্ধতা থাকলেও তাতে হটকারিতা ছিল না । সেইসব বিষয়- 

গুলি নিয়ে কিঞ্তি আলোচনা করা যেতে পারে। রবীক্স রচনার সদর্থক 

দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করার আগে তার সীমাবদ্ধতাগুলিও চিহ্নিত করা 
প্রয়োজন, নতুবা বিষয়টি পক্ষপাত দোষে ছুষ্ট হয়ে পড়বে । তার সদর্থক ভূমিকার 
কথ। পড়তে গিয়ে তার সীমাবদ্ধতাগুলি তলিয়ে যাবে, এতে মনে হবে রবীন্ত্রনাথ 
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“সারাজীবন বুঝি আলোর দিকেই ধাবমান হয়েছেন, অন্ধকার বলতে বুঝি তাঁর 

কিছু নেই। এবং এই বিচারের ফলে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যেমন তাকে দেবতার 

আসনে বসিয়ে দিতে চাইছেন, তেমনি এই নিরিখে হয়তে৷ তাকে কমিউনিস্ট 
বানিয়ে তোলারও চেষ্টা হতে পারে। এ কারণে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা ম্মরণে 

নিয়ে আস। গ্রয়োজন।প্রাসঙ্গিকে আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেছেন ঃ 'ববীন্দ্রনাথ 

ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের এক অভিজাত নামস্ত পরিবারের সম্তান। এই 
পারিবারিক অবস্থান থেকে এবং সামন্ত শ্রেণীতে অবস্থান করে তিনি জীবন 

কাটিয়েছেন । ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এক বিশেষ পধায়ে 

তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজে আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলেন । তার 

জীবনকালেই রুশ-বিপ্লব সংঘঠিত হয় এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ভ্রমণেরও তীর 

স্থযোগ ঘটেছিল। সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র_-মানব সমাজ বিকাশের এই 

তিনটি স্তরকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিন সমাজের আদর্শ ই তীর 

জীবনে প্রভাব ফেলেছিল , কিন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে শেষ পর্যস্তই 

ঘে অর্থ নৈতিক অবস্থানে থেকে জীবন কাটিয়েছেন তা হচ্ছে , উপনিবেশিক দেশে 

সামস্ত অভিজাতের অর্থ নৈতিক অবস্থান ।৫ রবীন্দ্র সাহিত্যে তার এই বাস্তব 

জীবনের সীমাবদ্ধতাগুলি রয়েছে । এই সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে ওঠার তিনি চেষ্টা 

করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্ধ নিয়মেই পারেন নি। যা পারেন নি তা নিয়ে 

হাওয়ার সংঙ্গে লডাই করে লাভ নেই। কিন্তু সীমাবদ্ধতার উল্টো দিকে তিনি 

যা করছেন, তা একজন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিরাট কাজ । এই পরিপ্রেক্ষিতে 

তার সার্থক রচনাগুলি আলাদা! করে তালিকাবদ্ধ করা প্রয়োজন । তার গান, 

কবিতা, গল্পের বর্তমান প্রাসঙ্ষিকতা৷ খুঁজে বের করে, তা জনগণের কাছে নিস্কে 

যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি তীর সীমাবদ্ধতাগুলিও তুলে 

ধরতে হবে। নতুবা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনগণের ভ্রান্ত ধারণা গডে উঠতে পারে। 
তাতে মনে হবে ববীন্দ্রনাথ বুঝি সারাজীবনে সমর্থক ভূমিকাই পালন করেছেন, 
যেমন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর রবীন্ত্রপূজার কথা৷ ম্রণে আসে, যার! রবীন্দ্রনাথকে 
ভাববাদী এবং এশীশক্তির উপাশক বলে তাকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে পৌছে 
দিয়েছেন, সে রকম যেন না হয়, সেটা দেখতে হবে। মৃল্যায়নের সময়ও বিবেচন। 
কন্পতে হবে যে মানব্তাবাদী কবি মানুষের মঙ্গল কামনা করেছেন, কৃষকের 

“জীবনের কল্যাপের চেষ্টা করেছেন, জমিদারী উন্নতির চেষ্টা করেছেন, কিন্ত 
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সামন্তবাধী ধনবাদী ব্যবস্থাটাই যে মূলত অন্তায় ও অকল্যাপের কারণ তিনি তা 
উল্লেখ করেন নি কিংবা, সমাজব্যবস্থার গোডায় তিনি আঘাতও করতে পারেন নি। 

যেমন “সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন সেখানে মান্তষ লোভ- 

হিংসা রিরংসার উন্মত্ততা থেকে মুক্ত, তখন তিনি তার কারণ হিসেবেও এঁশী- 
শক্তিকেই উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি বুঝতে পারেননি ঘে লৌভ হিংসা! রিরংস! 

প্রভৃতির বাস্তব সামাজিক অর্থ নৈতিক ভিত্তির রূপান্তরের ফলেই সেখানকার 

মানুষ এগুলে। থেকে মুক্ত হয়েছিল । তিনি বুঝতে পারেন নি যে লোভ শোষণ 
উত্পীডনের ব্যবহারিক উপকরণ ও কাঠামে৷ বিধ্বস্ত হয়েছিপ বলেই মানুষের 

লোভের চেষ্টা সেখানে বিস্তৃম্ত হয়েছিল ।১ হিন্দু-মুসলমান সমন্তা যে শ্রেণী-সমন্যা 

এ সত্য উপলব্ধি করার স্থযোগ রবীন্দ্রনাথের হয় নি, তাই তিনি এঁতিহাসিক 

দরিত্ব যথাযথ পালন করা সত্বেও, তীর ভবিষ্তবাণী সফল হয় নি।? 

রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের ভয়াবহ রূপ পক্ষ্য 

করেছিলেন এবং তিনি তার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের এই অসস্তোষ কিন্তু মানবতাবাদ থেকে উত্নারিত , সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ 

তখন তার কাছ থেকে আশ। করাও বৃথা । কাজেই রবীন্দ্রনাথ যা ছিলেন না, 

তা নিয়ে ক্ষোভ বা অভিযোগ টেনে এনে লাভ নেই বরং দেখা উচিত তিনি 

কিভাবে সমকাল্টুন রাজনৈতিক চিগ্তাধারার আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন না হয়ে উদর 

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্রিয়ে এ সব সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন । 

এখানেই তিনি এতিহামিক দীয়িত্ব পালন করেছিলেন। এখানেই তার 

মহত্ব। এই কথ্াগুপি মনে রেখে এ সময়কার তার এতিহাসিক দায়িত্ব পালনের 

বিষদ্বগুলির মূল্যায়ন করতে হবে । এই দিকে তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথের নদর্থক রচণা- 
পরী নির্বাচিত করতে হবে । তার দেশাত্মবোধক কবিতাসমূহ, তার মেঘ ও 

রৌব্্র'-র মত গল্প, ম্বদেশ ও সমাজ সম্পকিত প্রবন্ধ শিয়ে, ঘরে বাইরে” এবং 
গোরার” মত উপন্যাসে উপনিবেশিক শোষণের যে যন্ত্রণার ছবি আছে, তা 

পরিদ্ফুট করতে হবে। নমকালীন প্রতিটি ঘটনাবলীতে তিনি যে প্রতিক্রিয়। 

প্রকাশ করেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন, এসব তালিকাবদ্ধ কপতে 

হবে। ফ্যাসিবাদ্-বিরোধিতা, বন্দীহত্যা-বিরোধিতা ও বন্দীমুক্তিন্ন সোচ্চার দাবি, 
বিনাবিচারে আটক নবীমুক্তি, বর্ণবাদ-বিদ্বেষ বিরোধিতা, অন্পৃশ্ঠতার বিরুদ্ধে, 

সক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ, জাতপাতের বিরুদ্ধে জেহাদ, যুদ্ধের বিরোধিতা, হিশু-মুমলমান, 
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সম্পর্ক, ধর্মীয় সংকট ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন, তার 
রচনাবলীতে এসবের ছাপ আছে, তা খুজে বের করে আলাদা করে নিয়ে 

রবীন্দ্রনাথকে তৃলে ধরতে হবে ১ একট! কথা বলা প্রয়োজন যে বর্তমান ভারতীয় 

সমাজ ব্যবস্থায় তার সীমাবদ্ধতা নয়, সদর্থক ও এঁতিহাসিক ভূমিকাই প্রাসঙ্রিক 
হিসেবে আসবে এবং পেই দিকে দুকপাত করেই তাঁর নির্বাচিত রচনাবলী গ্রন্থিত 

করতে হবে। 

ব্যাখ্যা ৩ 

গ. রবীন্দ্ররচনার প্রচার জনিত সমস)! 

এবারের প্রশ্ন হচ্ছে, রবীন্দ্রচনা থেকে প্রয়োজনীয়, সদর্থক এবং প্রাসঙ্গিক অংশ 

তো নির্বাচিত করা হলো, এখন জনগণের কাছে তা! পৌছে দেয়ার দায়িত্ব কার? 
এক্ষেত্রে এই দায়িত্ব বহন করার জন্য দায়ভার শিক্ষিত তথা বুদ্ধিজীবী শিল্পী 

সাহিত্যিক ও কলাকুশলীদের ওপর পডবে | কিন্তু সব ধরনের বুদ্ধিজীবী কি নে 

দায়িত্ব পালনে রাজী হবেন, কিংবা উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবেন? এর উত্তর 

নেতিবাচক | কেননা, একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা বুদ্ধি বিক্রি করে 

জীবিকা নির্বাহ করেন , সামাজিক দায় দায়িত্বের চেয়ে তাদের মধ্যে অর্থগৃর্.তার 

মানসতা বেশী , এর নাম চায়, যশ চায় এবং অর্থ চায়। আবু, একশ্রেণীর বুদ্ধি- 

জীবী আছেন, যারা মননশীল কিন্তু তথাকথিত 10161501021 নন, একাডেমিক, 
কিন্তু দায়বদ্ধ। এই কমিটেড বুদ্ধিজীবীরা-ই হচ্ছেন আসলে ইনটেলেঞ্চিসিয়। 

( এর] রাজনৈতিক সচেতন, রাজনৈতিক দিক থেকে সংস্কৃতি কর্মী, স্জনশীলতার | 

দিক থেকে ঈশ্বর-টিশ্বর নন, এর' হচ্ছেন শিল্পের মজুর বা উত্পাদক | সমাজের 

আর পাঁচজন শ্রমিকের মতই এর! প্রকৃতি থেকে উপাদান নিষে শিল্প উৎপাদন 

করেন, কবিতা বা গল্প তাই এরা স্থটি করেন না, উৎপাদন করেন মাত্র । 

রাজনীতিগত দিক থেকে দায়বদ্ধ এই বুধিজাবীদের দীয়ও অনেকখানি । এরা 

বংকিমের ভাষায় নাম, যশ বা অর্থের জন্ত লেখেন না-_সামীজিক দীয়বদ্ধতার জন্ত 

লেখেন । এখন দেখা গেল এই ছুই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যারা তথাকঞ্িত 

বাজারী বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধি বিক্রি করে যারা জীবিক1 1নবধাহ করেন তারা ঘরে ঘরে 

রবীন্দ্রনাথকে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব নেবেন না, যদি নেনও তবে তাদের তার 

বিনিময়ে অর্থ দিতে হবে, তার পিছনে কোন অন্তর-গরজ থাকবে না। ফলে 
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আগ্রহ কম থাকবে এবং হেল! ফেলায় সে কাজ হেলা-খেলায় পরিণত হবে। 

তবে বাকি রইলেন কমিটেড বুদ্দিজীবীরা, অর্থাৎ রাজনীতির ভাষায় যারা 

15075 বা বামপন্থী, তারাই এই দাক্িত্ব পালন করতে পারেন। কেননা, দলীয় 
স্বার্থে, জনগণকে রাজনৈতিক মচেতন করে তোলা তাদ্দের মধ্যে মার্কসবাদের বা 

মার্কসীয় অর্থনীতি ও দর্শনের বিভিন্ন তত্ব সহজ-সরল ভাষায় সঞ্চারিত করার জন্য 

একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এদের আছে। শুধু তাই নয়, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি এরা যে-ভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্রব 

তরান্বিত করার জন্য কাজ করেন, রবীন্দ্ররচনা পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রেও তারা সেই 

ভূমিকা পালন করতে পারেন | এখানে একদিকে যেমন অর্থের প্রয়োজন নেই; 

দ্বায়বন্ধতার, আদর্শের প্রশ্ন আছে, বিপ্লব সার্থক করার জন্য সুস্থ ও বিপ্রবী 

সাংস্কৃতিক পরিমগণ্ডল তৈরির প্রয়োজন আছে, তেমনি তারই অংশ হিসেবে 

রবীন্দ্রনাথের সদর্থক ভূমকাও জনগণের কাছে উন্মোচিত করার দায়িত্ব আছে। 

এই দ্বায়িত্ব তীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরই অংশবিশেষ । কিন্ত 

এক্ষেত্রেও একট সমন্তা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের সংগে তথাকথিত 

সাধারণ মান্ষ অর্থাৎ শ্রমিক কুষকদদের মানসিক লেনদেনের একটা ফারাক 

সামাজিক কারণেই রয়ে গেছে । শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এই সংক্রামক জীবাণু এর 

জন্ত দায়ী । রবীন্দ্রনাথকে পৌছে দিতে গেলে এঁ সব সাধারণ মানুষের সংগে 

তাকে মিশতে হবে, তাদের কাছাকাছি চলে যেতে হবে, অতএব তীর শ্রেণীগত 

স্তর থেকে তাকে ভাবমোহ, দোৌছুল্যমানতা, মধ্যবিত্বম্থলভ বাসনা-কামনা, হখ- 

ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে তাঁকে নেমে যেতে হবে জনগণের কাছে । জনগণ কোনদিনও 

তর মানসিক স্তরে উঠে আসতে পারবে না, অন্তত এই শিক্ষা দীক্ষাহীন সামাজিক 

পরিস্থিতিতে । বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অর্থ, যশ এবং লোভহীন মানদিকতা ও 

দলীয় নীতি এবং মার্কসীয় দর্শনের প্রচার ও গ্রসার, বিপ্লব ইত্যাদির জন্য এটা 

মেনে নিয়ে একাজে ব্রতী হুতে পারেন । কেননা, মার্কায় দর্শনে বুদ্ধিজীবী ও 

শ্রমজীবী মানুষের আলাদ! কোন শ্রেণী নেই। কর্মের দিক থেঁকে তারা আর 

পাচজন মানুষের মতই উৎপাদনের সঙ্গী, একজন কারখানায় বা জমিতে ফসল 

উৎপাদন করেন, অন্যজন শিল্পের ক্ষেত্রে । কাজেই তথাকথিত বুদ্ধি্ীবীরা নিজেদের 

পমীজ থেকে আড়াল করার জন্য, শ্রমিক ও কৃষকর্দের থেকে নিজেদেন্ব। আলাদা 

করার জন্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বলে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করেন। তাহলে 
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দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র বাষ বুদ্ধিজীবীরাই তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড 

হিসেবে জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার দায় পালন করতে পারেন। উদ্দাহরণ 

হিসেবে বল! যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক 
কর্মীরা রবীন্দ্রনাথকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ড্রয়িংরুম থেকে বের করে আনতে 
অনেকখানি সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সদর্থক ভূমিকা, কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে 

তারা আরেক রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা কোথায়, 

তার কবিতায় ব্যাকরণগত ক্রটি কোথায় কিংবা পানচুয়েশশ ঠিকমত হলো না 
কেন, এই ধরনের মগজ-চর্চা একটি অর্থনৈতিক স্বনির্ভর /এবং স্থিতিশীল সমাজে 

বসে সম্ভব। কিন্তু ভারতের মত একট। বিকাশশীল দেশে, যেখানে দারিদ্র্য বাসা 

বেধে আছে, শিক্ষার অন্ধকার সমাজ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যে দেশের মানুষের 

মুক্তির জন্য শ্রেণীহীন সমাজের প্রয়োজন, সেখানে এই বিলাস চলে না। এই 
বাম-বুদ্ধিজীবীরা বঙ্মান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাবীন্দ্রিক 
প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে, রবীন্দ্রনাথের এতিহাসিক দায়বদ্ধতার মূল্যায়ন করেছেন, তার 
সদর্থক ভূমিক1! জনগণের সামনে “নির্বাচন করে" তুলে ধরেছেন এবং চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন, এটাই পথ এবং পাথেয় । 

ব্যাখ্য। ৪. 

ঘ. রবীন্দ্-রচন' প্রচারের রণকৌশল 

মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান। পরিস্থিতি, সময় এবং ভৌগোলিকতার ওপর 
নির্ভর করেই চলে এর প্রয়োগশীলতা । এ কারণে এটা একটা ফলিত, বিজ্ঞান 

( ৪0017৫ 5০150০০)। মার্কসবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাই যে-সব রণকৌশল 
গ্রহণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্ম, সংগীত ও শিল্পকর্ম ঠিক মেই একই 

পদ্ধতিতে প্রচার করা না গেলেও, তার অনেকগুলি কৌশলই অবলম্বন করা ঘায়। 
একথা স্বীকার করতেই হুবে যে ব্রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশ, যে শ্রেণী এবং যে-সময়ে 

জন্মেছিলেন এবং মানসিক দিক থেকে বিকাশ লাভ করেছিলেন, সেদিক থেকে তার 

মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে । কিন্তু সেই শীমাবদ্ধতা ও ত্রাস্তি, বিভ্রান্তি 

বাদ দিলেও তিনি সারা জীবনে যা করেছেন, সমসাময়িক ঘটনীয় যেভাবে আগ্ুত 

হয়েছেন, গ্রতিক্রিয়। প্রকাশ করেছেন, তা এদেশের ক'জন করেছেন ? রবীন্দ্রনাথের 

এই কর্মযজ্ঞ এবং উদ্দারতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়ের ছবি ধরা আছে 
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ড. নেপাল মজুমদারের 'জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, (৬ খণ্ড) 
গ্রন্থে। এই মহৎ কর্মের কথা ভাবলে তাঁর সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে গৌণ হয়ে, 
পড়ে । একজন মান্য প্রতিক্রিয়াশীল, কি প্রগতিশীল, তা বিচার হয় কিভাবে ? 

প্রতিটি মানুষই দ্বন্দের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে । প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বান্ঘিক 

সত্তার মধ্য দিয়ে 'পোলারাইসড' হতে হতে সে একপক্ষ অবলম্বন করে। 

রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও তাই ঘটেছে, তাই শ্ষে জীবনে তাকে দেখা গেছে 

পুরোপুরি জনগণের দিকে ঝুঁকিতে, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি সম্থক্ধে আশাবাদী হতে, 
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া দেখে উল্লাসিত হতে, সোভিয়েতের যুদ্ধ জয়ের খবরে উল্লসিত 

হতে। এটা দিয়ে তীর মানসিক গতি প্রকৃতির স্বরূপ ধরা যায়। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে অন্য-রবীন্দ্রনাথ তার সদর্থক রচন! কিভাবে, কোন 

রণকৌশলের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছে দক সম্ভব ? মার্কসবাদ বোঝানোর 
জন্য অনেক জায়গায় স্থানীয় ঘটনাবলীর উদ্দাহরণ, রূপকথার গল্প কিংব! 

লোকায়ত সমাজে প্রচলিত কেচ্ছা কাহিনীকে প্রসঙ্গ হিসেবে বাবহার করা হয়ে 

থাকে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কি দেই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না? নিশ্চয়ই 

যায়, প্রসঙ্গটা হচ্ছে বোধগমনের | কিভাবে সেটা করা হলে! সেটা বড় কথ! 

নয়, বড় কথা সঞ্চারিত করা গেল কি না, 15%০1 করলো কি না। 

মার্কসবাদ বোঝানার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ১18 ০17016 আছে, কিংবা 

জি-বি-র ব্যবস্থা আছে," সংস্কৃতি কমীরাও সেইভাবে স্থানীয় স্তরে কাজটি করে 

রবীন্দ্রচনা পাঠের মাধ্যমে বোঝাতে পারেন কি না, সেট! ভেবে দেখা দরকার । 

ধরা যাক, একজনে রবীন্দ্রনাথের কোন গল্প গ্নাঠ করেছেন, কিংবা কোন কবিতা 

এবং সেখানে তার ব্যাখ্যা রাখলেন । এবং সেই গল্প বা কবিতা সম্থদ্ধে বোধগম্যতা 
বোঝার জন্ত ১0৫১ ০17৩1-এ অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব মতামত গ্রহণ কর! 

যেতে পারে। দলীয় সংস্কৃতি কমীর! ব্লক স্তর, মহল্লা কিংবা জেলা স্তরে বেশী 

বেশী করে সমাবেশ এবং আলোচনা, পাঠ, উৎসবের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন 

দিক জনগণের কাছে উন্মোচিত করতে পারেন । এটা একটা বিরাট ।দিক। ধরা 

যাক “আফ্রিকা” কবিতাটির কথা । নরাসরি কবিতাটি অশিক্ষিত মাঁচষের কাছে 

নিয়ে গেল, আবৃত্তিকরে তুলে ধরলে তারা হয়তো তা না-ও বুঝতে পারেন, কিন্ত 

সেই কবিতার নাট্যরূপ দিয়ে, কিংবা! নৃত্যনাট্যরূপ অথবা শ্রেফ বন্ৃতার ঢংয়ে, 
যদি এ কবিতাটি জনগণের দামনে তুলে ধর! হয় এবং তার সংগে যদি আফ্রিকার 

সছ্ 
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সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ও তার চরিত্র তুলে ধরা যায়, প্রয়োজনে; 
কাহিনী বা কেচ্ছার অবতারণা করে, তাহলে কি জনগণ তা বুঝবেন না? কিংবা 

সে সম্বন্ধে তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া সঞ্চালিত হবে না, বা! তারা আন্দোলিত 

হবেন না? নিশ্চয়ই হবেন। এমনিভাবেই কোন ববীন্দ্রসংগীতের কথাই ধর! 

যাক না কেন। গানটি হয়তো ভাববার্দী কোন দর্শনের প্রকাশ । কিন্তু জন- 

সাধারণ শব্গত কিংব৷ চিন্তাগত অর্থ-বিপধয়ের জটিলতীর জন্য বুঝতে পারছেন 

না তার অর্থ । অথচ স্থরের গুনে তা হৃদয় ছু'য়ে গেল। দেখা গেল জনগণ স্থরের 

মোহনী যাদুজালে জড়িত হয়ে একটি ভাববাদী সংগীতের পিছনে সওয়ার হয়ে 

গেলেন । এটা বার্থত, বিশেষভ একজন সংস্কৃতি কর্মীর ক্ষেত্রে । এক্ষেত্রে সংগীত 
বাছাই করে নিয়ে স্বদেশমূলক এবং জীবনমুখীন, সুস্থ-বিষয়ভাবনাযুক্ত গানগুলি 
নির্বাচিত করে সেগুলি গাইবার আগে জনগণের কাছে সে গানের বিষয়ভাবনার 

ব্যাখ্যা রাখতে হবে। এরপর গান গাইলে তীর বিষয়ের সংগে মরমের একাত্মতা 

অনুভব করতে পারবেন, শ্রোতা৷ শিক্ষিত ন। হলেও গানের বিষষবস্ত শুনে বুঝতে 

পারবেন কোন্ গানটি তাকে উদ্বদ্ধ করতে পারবে, কোন্টা পারবে না। একথ! 

ঠিক, এদেশের ভাববাদী আবহে তৈরি মানসের অধিকারী একজন মান্গষ ভাববাদী 

কোন গানের দ্বারা আপ্লুত হয়ে পডবেন, এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু সেই গানটি 
সম্বন্ধে যদ বস্তবাদী বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট সংগীতটির উত্স ও» তার সামাজিক ও 

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যদি জনগণের কাছে তুলে ধর! যায়, তা নিজেরাই ঠিক 
করবেন, কোনটা তারা নেবেন, কোনটা নেবেন না। এই ভাবেই এগুতে হবে। 

সত্তরের দশকের জরুরী অবস্থার সময় রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নিষিদ্ধ হয়েছিল, 

কেন না সেই সব গানের প্রাসঙ্গিকতা তৎকালে খু'জে পাওরা৷ গিয়েছিল । এমনি 
ধরনের বহু গানের প্রাসঙ্গিকতা খুজে পাওয়া সম্ভব । 

রবীন্্রনাধের গল্প কিংবা কবিতার যুগ-উপযোগী পরিবততন সাধন করতে হবে । 

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাচীন শিল্প সাহিত্য, এমন কি রামায়ণের কাহিনী বা 

চিরাচরিত ভাববাদী চিত্রকলারও নববপী শরীরা রূপ দেয়া হয়েছে । যুগের 
প্রয়োজনে মূল রচনার কিঞ্চিত পরিব্তন করা দরকার, তা ন! হলে বিশুদ্ধি রক্ষার 

দোহাই দিয়ে এ রচনাকে (মউজিয়ামের সম্পত্তিতে রূপ দেষা ছাডা আর কোন 

গত্যস্তর থাকবে না। অনেক প্রাচীন নাটকেরও এই ভাবে অদূলবদল ঘটিয়ে 
যুগের প্রয়োজনে লাগানে! হয়েছে । কিংবা! পুরণে। বিষয়কে নবতর চেতনায় 
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রূপ দেয়া হয়েছে । এটা না হলে কোন মহান শিল্প কালাত্বীর্ণতায় না! 
পৌছে, 590০ হয়ে একটি যুগেরই ফগলে রূপ নিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। উদ্হারণ 
হিসেবে ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের “ছুই বিঘা” কবিতার কথ! । কবিতাটিতে একজন 

ভূমিহীনের আতি আছে, প্রতিকার নেই। মানবতাবাদী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 

হদয় এ ঘটনায় ব্যথিত হয়েছে, কিন্তু একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর মত তিনি এ ঘটনার 
প্রতিবাদ জানিয়ে তার প্রতিকারের কোন ইঙ্গিত এ কবিতায় দিতে পারেন নি। 

হয়ত বা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্ভবও ছিল না কিংবা তার মানসিকতা 

সে-ভাবে ধাবিত হয়নি, কিন্তু এখন ঘদদি সেই কবিতার কেউ নাট্যন্ধপ দিয়ে তার 

মধ্যেকার শ্রেণী-ঘবম্টি স্পট করেন এবং যুগের প্রয়োজনে কিঞিত পরিবর্তন করে 

পরিণতিতে এ ভূমিহীনের ক্রন্দনের ব্দলে রুখে দীড়াৰার ভঙ্গিটি 50885301$5 
হিসেবে তুলে ধরেন, তবে কি মহাভারত খুব একটা অশ্ুন্ধ হয়ে যাবে? বোর্ড 
বসিয়ে, বিশুদ্ধি রক্ষার নাম করে এ চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়! হবে? আমার মনে হয় 

এটা করলে বরং কবিতাটির মূল ভাবই সম্প্রনারিত ও সঞ্চারিত হবে। বিপ্লবোত্তর 
রাশিয়া বা চীনে এমনিভাবে বহু বিষয় নতুন শরীর পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 

ক্ষেত্রেও তা৷ ৪7001 করে দেখ! ঘেতে পারে । এমনি ধরনের বছু উদ্দাহরণ তুলে 

এনে রণকৌশল .সম্প্রপারিত করা সম্ভব, বিষয়টি একটি প্রস্তাবাকারে এনে এই 
বিষয়ে ভাববার এক্তিগ়ার বুদ্ধি করার আকাংখ। এখ নে প্রকাশ কর! গেন। 

একথা ঠিক যে, এদেশের অশিক্ষিত মানুষের অনেকেই এখনও রবীন্দ্রনাথের 
নাম শোনেন নি। রবীন্দ্র মেলা, উত্সব, পরদযাত্রার মধায়ে তাদ্দের কাছে 

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে । তবে কোন একদিনের বিশেষ প্রচেষ্টার 

পর তার ঝাঁপি বন্ধ করে রাখলে চলবে না, একে একটা গতিশীল নিষ্ন মিত প্রক্রিয়ায় 

রূপ দিতে হবে। ব্রিপুর! সরকার স্কুলের ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্র-কবিত৷ মুখস্ত 

করতে শিখিয়েছেন, প্রতিটি পাঠাগ।র, শিল্পীদের সঞ্চয়িতা, গীতবিতান দিয়েছেন। 

পাঠচক্রের আয়োজন করেছেন, আঞ্চলিক ভাবায় রবীন্দ্রন।থের গান, কবিতার 

অঙ্গ করে চর্চার পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। এর ফলে যারা রবীর্জীনাথের নাম 
কোনদিনও শোনেননি, তারাও রবীন্দ্রনাথের মত একজন মহান: শিল্পী সন্বন্ধে 

কিঞ্চিত অবগত হতে পেরেছেন, নিরন্তর রবীন্দ্র অনুলীমনের এই গস্তিসীন প্রক্রিয়ায় 
এই সামান্ত প্রচেষ্টা একেবারে তুচ্ছ নয়। 
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